Hei
Takk for Derres støtte i 2009.
2
Din støtte biidrar slik at NMK
N
Harstad
d kan drifte Harstad
H
Motorsport Sentter i Åsegard
den
med organissert og betryyggende mottorsport for barn,
b
ungdom
m og voksne. I tillegg
benyttes vårrt lukkede an
nlegg ut til lo
okale humanitære hjelpeorganisasjon
ner,
sivilforsvaret og kjøresko
olene i distriktet for obliggatorisk kjøre‐ og sikkerh
hetsopplærin
ng
under kontrollerte former.
Vi oppfordrrer alltid vå
åre medlem
mmer å ben
nytte våre sponsorbed
s
drifter!

Det tilbys fø
ølgende for din
d organisassjon/bedriftt

annonse
ering/pro
ofileringssalternattiv;
1. Ann
nonse i vårre program
mhefter
(sam
mt link på hjeemmesiden) for årets 2 motorsportsl
m
øp
fra kr.
k 700,‐
www.nmkkharstad.no//annonser

2. Fast reklamesskilt
for hele
h året på Harstad Mottorsport Sen
nter
fra kr.
k 3.000,‐
www.nmkkharstad.no//annonse/baanen

3. Rekklame på deltakerbile
d
er
for årets
å
2 moto
orsportsløp
fra kr.
k 15.000,‐
www.nmkkharstad.no//annonse/biller

4. Spo
onsorpakke
er
med
d ulike kombinasjoner ogg flere alternativer (evt. event‐kveld)
e
fra kr. 10.00
00,‐
www.nmkkharstad.no//annonse/sponsor

Alle alte
ernativerr inkluderer (for enkelte alternaativ):
1.
2.
3.
4.

billeetter for fri in
nngang (antaall etter beho
ov) for alle vååre arrangem
ment for seso
ongen
oppføring på spo
onsorside i programhefte
p
er og på hjem
mmesiden
opplesing av speeaker på beggge våre mottorsportsløp
link til Deres bed
drift på vår liinkside på hjemmesiden www.nmkhaarstad.no
n sponsorsid
de på hjemmesiden med videre link til Deres hjem
mmeside
evt. i tillegg egen

Vi tilbyr også eve
ents/tem
makveld
for din bedrift;
b
Happenings/Temakve
elder
– kjør bilccross/Gokartt og få servering (ettermiddager) fra kr. 6.000,‐
La oss arraangere temakvveld for bedriftens ansattee eller deg og dine
forbindelse
er på Harstad
d Motorsport Senter. En op
pplevelse alle garantert vil
huske i lan
ng tid.

ww
ww.nmkharstad.no/eventt
Har du spesieelle ønsker kan
n vi sammen komponere
k
en
n annerledes opplevelse/haappenings forr bedriften.
Ta de ansatte
e med på en spennende
s
daag med aktivitteter inklusive
e bevertning på Harstad M
Motorsport Se
enter.

Jubileum
msåret 20
010
I 2010 er klu
ubben 20 år. I jubileumsååret markereer vi oss med stands undeer Bilmessa, Motorsykkelens Dag og
AmCars vårm
mønstring i mai
m samt den
n årlige Moto
ordagen i jun
ni.
Vi arrangereer som vanligg 2 motorspo
ortsløp i Harsstad i tillegg til andre arraangementerr.
Vårt første lø
øp blir 12. – 13. juni som
m i år er et kvvalifiseringslø
øp for NMK’ss landsfinale 2010 i Bilcro
oss Junior
som arrangeeres av NMK Bergen 31. juli
j samt Bilccross Senior som
s
arrangeeres av NMK Orkla 21. au
ugust.
Vårt andre motorsportsl
m
løp i Harstad
d er 28. – 29. august. Løp
pet blir vårt jubileumsløp
p med overraaskelser.
Arbeidet NMK
K Harstad gjørr for barn, ung
gdom og voks
sne støttes av Harstad kommune og Safe
e Community / Trygge
Lokalsamfunn
n.

ww
ww.nmkharrstad.no/s
safecommu
unity

