HVAD ER
SPORTSCAR
					
EVENT?

Sportscar Event er et velgørenhedsarrangement til
fordel for Børnecancerfonden, der køres hvert år på
FDM Sjællandsringen i Roskilde, FDM Jyllandsringen ved
en
Silkeborg og Odense lufthavn. Desuden bliver der afholdt
r
familie
deres
og
børn
eksklusiv børnedag for de kræftramte
hvor
,
sringen
Jylland
FDM
og
n
både, på FDM Sjællandsringe
der er frit valg mellem alle bilerne på dagen.
Sportscar Event er siden starten i 2000 hvert år vokset til
en stadig større begivenhed, der formår at samle et helt
unikt felt af supersportsvogne på danske jord. Samtidigt
er Sportscar Event stadigvæk et velgørenhedsprojekt, hvor
hele overskuddet går til velgørende formål.

ørn...

rb
En oplevelse fo

Sportscar Event repræsenterer det perfekte alternativ til
at invitere dine medarbejdere, forretningsforbindelser og
kunder til en hyggelig dag, hvor relationerne kan udbygges
under uformelle former.
,
Marianne Benzon Nielsen, direktør i Børnecancerfonden
Event:
car
udtaler om samarbejdet med Sports
”Børnecancerfonden er en privat fond, så vi er afhængige
af donationer, og trofaste sponsorer som Sportscar Event.
Det er helt afgørende for, at vi kan finansiere længevarende
forskningsprojekter, der er med til at forbedre overlevelsen
for børn med kræft. Så vi er utrolig glade for den kæmpe
indsats, som de mange engagerede kørere og frivillige hvert
år gør for at samle penge ind til kampen mod børnekræft.
Samtidig giver de hvert år børnene og deres familier en stor
ge,
oplevelse, når Sportscar Event inviterer til særlige køreda
re
foræld
og
de
søsken
også
men
børn,
syge
de
hvor ikke kun
får et kærkomment afbræk fra hverdagen med alvorlig
sygdom. Når et barn får kræft, ændres livet og hverdagen
drastisk for hele familien, så alle har brug for omsorg og
gode oplevelser, og det er Sportscar Event i høj grad med
til at give dem. Det er fantastisk at opleve så stort et
engagement, som Sportscar Event er båret af”.
For bestilling og yderligere information, kontakt:
Michael Gadeberg, mig@d-i-s.dk, mobil: 20 20 55 61
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Læs mere om Børnecancerfonden på
www.boernecancerfonden.dk

EN UNIK MULIGHED FOR EN FÆLLES
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EN OPLEVELSE
FOR LIVET
Hygge for at go

dt formål.

HELE PAKKEN
FOR KUN

995,-

KØB ET MINI
VIP ARRANGEMENT!
PR. PERSON

Vi garanterer, at dine gæster får en oplevelse som
de aldrig glemmer, også de der ikke interesserer sig
for biler. Sportscar Event repræsenterer et
anderledes alternativ til andre aktører på markedet.
Her får du en unik personlig oplevelse, med
bevistheden om at du støtter et godt formål.
Sportscar Event er et velgørenhedsarrangement
og arbejder udelukkende for at skabe det bedst
mulige resultat – til gavn for Børnecancerfonden og
de kræftsyge børn og deres familier i Danmark.
Udover, at du giver dine kunder en unik oplevelse
og får god tid til at udbygge relationerne, støtter
du en god sag. Siden starten i 2000 har Sportscar
Event doneret mere end 14 millioner kroner til
Børnecancerfonden og via vores arrangementer
været medvirkende til at gøre opmærksom på
Børnecancerfondens vigtige funktion og arbejde.

Min. 10 personer

En oplevelse

man aldrig g

lemmer:-)

Alle gæster får reserverede pladser med
bordkort med frimalogo/navn, samt forplejning i løbet af dagen. Men ikke nok med
det – der er også inkluderet en tur som
co-driver til udvalgte biler (prisklasse 500700 kr).

God fornøjelse

vt!

’ det sjo
Nu skal vi ha
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Som et nyt initiativ har arrangørerne nu
mulighed for at tilbyde virksomheder og
organisationer en helt unik pakkeløsning,
bestående af et let morgenbord med kaffe,
te, juice og vand, samt en frokostbuffet med
et varieret udbud af kolde og varme retter.

VIP teltet med eksklusiv adgang for dine
gæster er placeret på den bedste plads
mellem depotet og P-pladsen for alle
superbiler. Herfra er der opgang til pitten,
hvor man kan opleve bilerne i aktion på
banen.

KE BESTÅENDE
DER TILBYDES EN PAK
AF FØLGENDE:
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