NAF NOTODDEN & ASKER OG BÆRUM

Fredagsrapporten fra marked
og presse divisjonen
i Rally Telemark.
Denne uke = 03 og tiden flyr, alt vel hos dere? Tips til presse og
markedsavdelingen, vi venter 

Litt om markedet vi beveger oss i:
Marked Notodden / Bø
Økon. reg.
Notodden/Bø
Husstander: 10 738
Innbyggere: 23 563
Fylke
TELEMARK
Husstander: 75 306
Innbyggere: 166 463

-1Besøksadresse: Sandviksveien 163 (samme lokaler som NAF Senteret) 1337 Sandvika
Tlf. 67 54 35 79 E-postadresse AskerogBaerum@NAF.no Nettsted: http://www.NAF.no/ab

SAKER VI JOBBER MED:
Bruk av skoleområdet i forbindelse med Rally Telemark
Date: Thu, 20 Jan 2011 16:02:23 +0100
From: Tomm Svarstad <tomm.svarstad@t-fk.no>
Hei
Vi tar gjerne et møte om dette. Har du forslag til datoer?
Mvh Tomm Svarstad Rektor
Til John Erik, Petter, Øystein og Jan Eyolf når passer det med et
møte?

BILENS DAG 7 MAI
Vi er invitert av Notodden Bilbransjeforening, hva kan vi få til av
oppvisning på torvet eller nært torvet?
Hei Vidar!
Bilens dag har en lang tradisjon på Notodden . Vi har sikkert holdt på i
12-15 år. Det er 7 forhandlere med sine respektive merker ca 12
nybilmerker( Nissan,Opel Suzuki,Mitsubishi,Volvo Mazda,VW,Ford,
Renault, Peugeot og Citroen). Det er i år bestemt Lørdag 7 Mai kl 10.0018.00
Vi har vanligvis vært på biltilsyntomta, men i år er det på Notodden Torv
,kun med nybiler, ca. 60 biler utstilt.(tidligere også brukt)Vi har et
samarbeid i år med Notodden i sentrum som arr. Bl.a. sykkelslipp denne
dagen. Det også vil trekke en del ekstra folk.
Det har vært noe varierende med folk på bilens dag, men stort sett godt
besøkt vil jeg si. Vi selger mellom 10-25 biler. Når det gjelder
markedsføringen går den til både vest og øst-Telemark, samt kongsberg.
Vi bruker vel å ha noe i de store Telemarksavisene som dekker
Grenlandsregionen og fylket i sin helhet.
Dere kan sikkert benytte øverste del mot hotellet , plass til et par biler og
salg av effekter og muligens salg av vip billettter til Rally Telemark og
lignende.
Det kunne også vært artig om det var mulig å få litt action med en
fartststrekke som det blei kjørt for eksempel. hver time.
Det er bare å komme med forslag.
Vi tror det ville være bra for begge parter å ha dere med, gjerne også
med litt promotering i avisa/annonse.
Etter hvert kan dere gjerne bli med på et bilbransjemøte. De avholdes
første tirsdag i mnd.
Vi snakkes!
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Vennlig hilsenAsle Kvålseth
leder Notodden Bilbransjeforening
Spennende dere, har vi noen ideer til hva vi kan gjøre, hvem ta
ansvaret for arr?
Jeg er i Belgia i konfirmasjon. Og det er samme helg som IRC og
WRC.
Ideer:
NAF – telt, rallybiler, stand med Kollevold og/eller Gundersen.
Burnout på torvet eller oppvisning med bil/crosskart?

INNHOLD WEBSIDER:
Noen kommentarer på innhold og navigasjonsstruktur?
Etter webmøte i Drammen mandag kveld med webmaster Frank
Sveen og VH.
Arrangør:
Sekretariat for løpet
Info om arrangørklubbene (Bilder – e-post – tlf. etc)
Påmelding:
Skjema som genererer e-post til IT-web v/Glenn Larsen
Deles i tre kolonner; Liste med påmeldte – Skjema for påmelding –
Nedlastbar innbydelse
Tilleggsregler:
Alle regler for dette løpet (utover Bilsportboka)
Regler for arrangementet
Trinnvis html - + komplett pdf for nedlasting
Service – bensinfylling – teknisk kontroll
Funksjonærer: (for og om)
Kontaktpersoner
Hovedfunksjonærer med ansvarsområder
Resultater:
IT-Web – se Rally Sigdal og Rally Hadeland
Startliste:
Foreløpige påmeldte frem til startlisten er klar
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+ eventuelle bilder etc.
Presse:
1. Skjema/Søknad om akkreditering – epost til Vidar
2. Generell info om Pressemappe
3. Login (Pressestoff, pressemeldinger + bilder)
Siste nytt:
Sakses fra IT-Web
+ Nytt fra Erik
NAF:
Rettes til naf.no/motorsport
NBF:
Rettes til bilsport.no
Injection:
OK
Antidoping:
Rettes. Se mail fra Vidar
NM-status:
Rettes. Se mail fra Vidar
Rallyshopen:
Profileringsartikler
Rallyshop lokalisering Sandvika og Notodden
Sende mot oppkrav
Grunneiere: (Til og om)
Suksesshistorien om grunneierne
Grunneier kontakter
Hotellguide:
Eventguide:
(Erik jobber med saken)
Telemarkguide:
Miljøfyrtårn:
URL – se mail fra Vidar – social responsibility
Samarbeidspartnere:
Sponsorer – Notodden Senterforening – Notodden Utvikling
Tidsplan/Tidsskjema:
Tidsakse med milepæler, samt info om disse (statiske inforuter)
NB! Tydelige linker for aktive
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Løypebeskrivelse:
Etappekart – kart over basen – basepark
Publikumsparkering og tilskuerplasser
Teknisk kontroll:
Tid og sted samt kart og ansvarshavende
Åpningstider + Huskeliste for aktive
Si din mening:
Kommentarer fra leserne (Script – Innlegg godkjennes av Vidar)
Bli med på trekningen:
Premie – Gratis startkontingent?
Må være påmeldt. Fylle ut skjema. Mail går til sekretæren.
Automatisk generering av liste.
AKTIVITETER FREM TIL LØPET:
”Rally vorspiel”

SER dette fornuftig ut?
Petter har du dato til Web for når vi legger ut, innbydelse og
tilleggsregler

Temasider i Telen, er det en god ide?
Hei Vidar
Jeg vil foreslå at Telen lager et opplegg rundt Rally Telemark og
presenterer dette som temasider i avisa den 17.08., evt. den 24.08.
(Telen vil gå i fulldistribusjon en av de datoene). Dette innebærer at
redaksjonen produserer saker og at annonseavdelingen selger
annonser. Jeg anslår at opplegget vil få et omfang på 6 - 12 sider,
avhengig av annonseinngangen. Det vil da være annonsørene som
finansierer dette, men vi vil være avhengig av et tett samarbeid med
dere når det gjelder tilgang til deres sponsorer og samarbeidspartnere.
Dere vil jo ha behov for å annonsere program etc, og jeg kan til dere tilby
helsider for kr 15.000,-/stk og tapetsering (wallpaper) på telen.no med
link til deres egen landingsside kr 5.000,-/dag. Priser er ekskl. mva.
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Telen i fulldistribusjon vil ha et opplag på ca 18.000 eks, og vi går da i
følgende kommuner: Notodden, Hjartdal, Sauherad, Bø, Tinn, Seljord,
Kviteseid, Tokke. Potensielt når Telen da ca 35.000 lesere.
Høres dette ut som noe dere ønsker?
MvhEspen Fjelle salgssjef, Telen AS
Dette er en mulighet i samarbeide med hovedsponsorer og
samarbeidspartnere?

TV reklame NRK
Har hatt en lang og hyggelig prat med Arild.
Vi kan lage egen portal på startrampa, Erik.
Men vi må integrere NBFs NM sponsorer.
Tror det er BIL, NDS, TOOLS og ADECCO
http://www.rallybilder.net/bilder/sigdal2011_maalgang/images/_dsc9387.jpg
NRK hadde 192000 seere på søndag etter første Nmrunde i Sigdal og er fornøyd.

Vi kan også selge via Arild, plakat før sending kr 20000.- (20 sekunder før og etter
sending) og banner i løypa kr 10000.-.
NRK Aktivum
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PT en ledig banner.

Her har vi en jobb og gjøre sammen med vår selger som vi venter
tilbakemelding fra neste uke om han kan ta på seg oppdraget.
Dette var litt av ukas RT saker.
God Helg, hus å kom der ut på ski, det går fort mot vår.....
Vidar
PS Lars og Øystein, jeg har problemer med å få kontakt med Radio
Notodden. Thomas Lunde Nilsen, kan dere hjelpe meg?
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