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HEI PÅ DEG...
Ja, da er det fredag igjen.
Selv om det pågår et skirenn i Oslo er det likevel full aktivitet i arbeidet med vårt
rally.
1. SPONSOR ER PÅ PLASS . . .
Som vel alle kjenner til selger vi våre OFFISIELLE SPONSOR PLAKETTER.
Lekre plaketter levert fra en svært kjent premieleverandør i Majorstua området
i Oslo. Det spesielle med disse er at du får ditt eget navn eller logo trykket
på plaketten. En glimrende farsdagsgave hvis du spør meg. Men det trenger du ikke.
Vi håper og oppfordrer alle våre hovedfunksjonærer til å bidra slik at vi får solgt
“mengder” av disse. Den første er nå solgt og faktura går fra Hans Christian i
løpet av “få timer”...
Mange har spurt hva en slik lekker plakett koster og dette er jo nesten “gratis” for
de som synes Rally Telemark er moro. Og de er det mange av.
Det er nesten så vi er fristet til å bruke det gamle ordtaket : ”løp og kjøp...”
Det jobbes med en liten presentasjonsbrosjyre som vi håper våre funksjonærer
er flinke til å dele ut. Den er klar i løpet av uke 10.
Prisen for en sponsorplakett er kr. 2.000.- (inkl.mva.) så vet du det...
Vi utlover vel også en “liten” premie til den av oss som selger flest av disse.
Den meget ettertaktede PLAKETTPRISEN 2011.
Og den blir ikke liten. Her tror vi NAFs offisielle prisleverandør har noen svært
spesielle planer. Trolig blir dette delt ut på brygga på Notodden lørdag 3. september.
Med andre ord dette blir heftig....
Ring Erik eller Hans Christian når du skal bestille, så får du den teksten du vil på din
plakett. Leveringstiden er ca. 2 uker.
En liten forsmak på plaketten trykt på metall og montert
på en lekker mahognyplate som beklageligvis ikke kommer frem på bildet.
Størrelsen er litt i underkant av A4.
MARIANNE I FULL GANG
Etter å ha mottatt Hotelloversikten fra vår alles Ingar på
Notodden er Marianne godt i gang med arbeidet med
å finne frem til våre offisielle Hotellkontakter. Litt av en
ringerunde Marianne har forran seg nå men med Mariannes
arbeidsmoral og evne til å ordlegge seg skal vel dette være
unnagjort på noen minutter en formiddag...
ERIK TANDBERG
LEKTOR

