
BIL nr. ________________

BILENS BESKRIVELSE

Bilmærke: __________________________________________________

Model: ______________________________________________________

Årgang:_____________ Motor/gearkasse: _____________________

Yderligere bemærkninger:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Sponsorinformation
Vi er en selvfinansierende forening for ejere af køretøjer af amerikansk
oprindelse, der siden '88  har afholdt træf for Amerikanerbil
er og deres ejere. Træffet bliver afholdt hvert 2. år og i 2003 havde 
vi over 400 Amerikanske køretøjer samlet, samt ca. 3000 tilskuere 
og træfdeltagere fra hele Danmark og resten af Norden 
I år er vi flyttet til Gørløse, da vorestræfplads V/KolleKolle i Værløse, 
blev for lille.
I denne forbindelse har I her en enestående mulighed for at blive
set af et stort publikum, til en fordelagtig pris

Vi håber derfor at De vil støtte os, mod at få reklame for pengene!
For hvem kigger ikke en ekstra gang, når en stor Cadillac eller 
sporty Corvette kommer rullende forbi?
  

Program
Deadline: 10. maj

Programmet bliver trykt i 1000
eksemplarer i formatet A5.

Der er mulighed for annoncering
inde i programmet i S/H.

1/2  side 400,-, 1/1 side 700,-.

På bagsiden trykkes i farver og koster
1500,- for hele siden.

Programmet bliver udleveret 
til alle træfdeltagere – samt gæster
på selve træf

                             
Efet.

Indstik

Bliver udleveret sammen med programmet 
til alle træfdeltagere. 1000,-

T-shirt
Deadline: 10. maj

Træf T-shirten bliver trykt i 
ca. 100 eksemplarer og solgt på
selve træfpladsen. Det vil være
muligt at trykke logo på 
ryggen for 3000,- eller på
ærmet for 1500,- pr. ærme

Forrudeseddel
Deadline: 10. maj

Forrudeseddelen bliver trykt i
Sort/hvid i A5 format i 500
eksemplarer.

Kommer til at ligge i forruden
på alle bilerne til træffet. 

Det vil være muligt at 
annoncere på den nederste 
del af seddelen i formatet: 
132,5 x 50 mm for 1000,-

Bagrudestreamer
Deadline: a.s.ap.

Bagrudestreameren bliver trykt i farver i 1000 eksemplarer der udsendes
til 50 Amerikanerbilklubber over hele landet. Det vil være muligt at
annoncere på 2 felter i formatet: 160 x 100 mm for 3500,- pr. stk

AMERICAN STREET MEET 2005
27-28-29  MAJ
USA-Biler ved Gørløse
Hovedvejen 2A

AS
003

Anden spons

Anden form for sponsorering er velkom-
men. I forbindelse med sponsoraftale 
tilbyder vi at indsætte jeres web-adresse
på vores velbesøgte hjemmeside.

M.v.h. ASR Træfudvalget
    E-mail: asrmeet2005@asr-online.dk
Personlig kontakt :                               

Alle vore sponsorer, får efter 
registreret betaling, tilsendt 

fribilletter til træffet!



AMERICAN
STREET MEET 2003

30-31 MAJ · 1 JUNI

Store flotte Amerikanerbiler i Værløse 
ved Kollekolle – Kulhusevej 1

Kom som tilskuer lørdag og søndag og nyd synet af over 400 dollargrin. 
Der vil i hele weekenden være mulighed for mad og drikke, til både store og små. Til legebørnene vil der være kæmpe hoppepude.

FREDAG
Pladsen åbner for træfdeltagere kl. 14.00. Om aftenen spiller RockMobile op til dans i ølteltet. 

LØRDAG
Pladsen er åben for publikum kl. 10.00-18.00. 

Udstilling af amerikanerbiler – samt bedømmelse af bilerne.
Konkurrencer blandt deltagere og publikum. Cruising i den nærliggende skønne natur. 

Om aftenen spiller Taggy Tones op til dans i teltet.

SØNDAG
Pladsen er åben for publikum kl. 10.00-16.00. 

Præmieoverrækkelse kl. 13.00.
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Sponsorinformation

Plakat
Deadline: 21. marts

Plakaten bliver trykt i 1000
eksemplarer – i farver og udsen-
des til over 50 forskellige klub-
ber i Danmark og Sverige.

De hænges derudover også op
overalt i lokalområdet.
 
"Hoved Sponsor" 3000,- :
Øverste del på plakaten's 
rekalme-del i fuld bredde 
+ 1/1 side i program

alm. Sponsor på plakaten 1000,- 
antal ca.  8-10 stk
(den viste plakat er fra 2003)
 
 
Enhver sponsering vil automatisk
give ca. 10 m2 stadeplads, 
efterfølgende 10 m2 koster 
1000,-kr
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