
I samarbejde med en lokal Rotary klub i Filippinerne, vil Dyrehaven Rotary Klub

arbejde for at forbedre tandsundheden på Gun-Ob Elementary School på Mactan 

Island nær Cebu for 1800 børn og deres familier.

40-50% af befolkningen i Filippinerne lever under fattigdomsgrænsen. Filippinerne

har det næsthøjeste sukkerforbrug i verden. Denne kombination er meget dårlig for

befolkningens tandsundhed.

97% af børnene op til 5. klasse har adskillige huller i tænderne, og derfor ofte svær

tandpine .

Børn i 8-årsalderen har i snit 9 huller, hvor i hvert fald 3 går ind til nerven.

Tandsmerter er årsag til fravær blandt 30% af de børn, som går i skole.

Ved at forbedre tandplejen vil børnene få en væsentlig bedre skolegang og uddan-

nelse, til gavn for samfundet.

2019

VIL DU VÆRE
SPONSOR FOR:
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Figur 1

Mange muligheder for sponsorat. 

500 kr.  
  Logo på løbende bånd som vises nederst på alle siderne (Figur 1)*
  Omtale på Facebook siden – det store julemandsløb. *
  Nævnt på sponsor tavle som står ved løbets start og mål *
 Løbets logo incl. link, som du kan indsætte på dit eget website* 

    så dine besøgende kan se at du støtter «Det Store Julemandsløb»

1.000 kr.  
 Logo på løbets hjemmeside vist under årets sponsorer* 
  Logo på løbende bånd som vises nederst på alle siderne (Figur 1)*
  Omtale på Facebook siden - Dyrehaven Rotary Klub*
  Omtale på Facebook siden – Det store julemandsløb *
  Omtale på LinkedIn*

 Løbets logo incl. link, som du kan indsætte på dit eget website* 
    så dine besøgende kan se at du støtter «Det Store Julemandsløb»

  Nævnt på sponsor tavle som står ved løbets start og mål *

1.000 kr.  

2.500 kr.  

*  Logo på diplom i A4 som udleveres til 

    alle børn der gennemfører løbet

*  Logo på løbets hjemmeside vist under 

    årets sponsorer

*  Logo på løbende bånd som vises 

    nederst på alle siderne (Figur 1)

*  Omtale på Facebook siden – 

    Det store julemandsløb 
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5.000 kr.  
 Logo på løbets hjemmeside vist under årets sponsorer* 
  Logo på løbende bånd som vises nederst på alle siderne (Figur 1)*
  Omtale på Facebook siden - Dyrehaven Rotary Klub*

  Dit logo på eller under billede på løbets «Tilmeld dig løbet» fane*

  Omtale på LinkedIn*

  Løbende orientering om projektet*

 Løbets logo incl. link, som du kan indsætte på dit eget website* 
    så dine besøgende kan se at du støtter «Det Store Julemandsløb»

  Logo på sponsor tavle som står ved løbets start og mål *

  Omtale på Facebook siden – Det store julemandsløb *

5.000 kr.  
 Logo på løbets hjemmeside vist under årets sponsorer* 
  Logo på løbende bånd som vises nederst på alle siderne (Figur 1)*
  Omtale på Facebook siden - Dyrehaven Rotary Klub*

  Dit logo på eller under billede på løbets «Bestillingsformular»*

  Omtale på LinkedIn*

  Løbende orientering om projektet*

 Løbets logo incl. link, som du kan indsætte på dit eget website* 
    så dine besøgende kan se at du støtter «Det Store Julemandsløb»

  Logo på sponsor tavle som står ved løbets start og mål *

  Omtale på Facebook siden – Det store julemandsløb *

Figur 1

SOLGT

Se de sponsorer, som allerede har meldt sig, på:

https://www.detstorejulemandsløb.dk/sponsorer/

SOLGT



Hovedsponsor:

Hjælp os med at hjælpe andre
Kontakt Dyrehaven Rotary for spørgsmål, eller hvis du allerede har besluttet dig for 
at blive sponsor, så ring eller mail til:

     Jørgen Stilling
     Tlf: 24 29 33 14
     E: jls@cphbusiness.dk

eller kontakt os via løbets hjemmeside: www.detstorejulemandsløb.dk

     Kirsten Høgfeldt
     Tlf: 20 52 55 11
     E: rotary.kirsten@gmail.com

Logo på lodret stolpe som vist.
Pris pr. felt: kr. 2.500 (40 x 130 cm) 
Alle fire reklamefelter: kr. 8.500


