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KONTORUKE. . . 

Magasinet i full gang. Vi tror dette blir et svært variert PROGRAM. Det vil si at det blir
det ikke. Det er fordi vi har valgt å kalle det noe annet enn program. Mange forbinder
program med noe “negativt” og Branding Box mente det var enklere å selge 
annonser til et MAGASIN. Noe som viste seg å være riktig.
Hadde hyggelig møte med trykkeriet på tirsdag og så langt er vi enige om at vi
produserer et 40 siders MAGASIN.

HYGGELIG HENVENDELSE . . . 

I går kveld fikk lektor Tørdal en hyggelig henvendelse fra en skoleklasse som tengte
noen penger til en klassekasse som skulle gå til skoletur.
De lurte på om det var noe de kunne hjelpe oss med. De hadde hørt at noen lag
og foreninger skulle kunne tjene noen penger på bodsalg , billetter , parkering osv.
Dette har jo noe med alder og gjøre, men i utgangspunktet er Lektor Tørdal svært
positiv til dette. Dette er jo en utrolig bra PR.
Den må vi ta tak i. Sperrevakter kan de nok ikke benyttes til, men kan vi få til et eller
annet samarbeid med en skoleklasse må jo dette være hyggelig.

EGNE T-SKJORTER

Våre venner i “gammelbilforeningen” kommer til å produsere egne T-skjorter med
løpslogo til sine frivillige funksjonærer på løpsdagen. Fin PR for oss alle.

EGEN RALLY STAND EN HEL UKE...

Våre venner i handelsstanden på Tuven Kjøpesenter lager innendørs rallystand hele
uken før løpet. Her har vi glimrende mulighet til å markedsføre oss. Ikke en levende
sjel i Telemark skal gå forbi denne standen uten å få informasjon om løpet.
Her har vi mange muligheter. De ville gjerne låne en WRC bil å ha på standen så her
må vi se hva vi får til.... Dette blir fin PR. 
 Volvo`n til letor Tørdal var desverre ikke bra nok. De har skjønt det...

FORTSATT GOD FERIE...

Skolekontoret ønsker alle fortsatt en riktig god sommer. Ta gjerne kontakt hvis det
dukker opp noe vi kan hekte på korktavla som gode ideer...
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