Föreningen

Vi i skolan
Tåstarp-Toarp-Gånarp

Föreningen Vi i Skolans viktigaste funktion
är att bevara Tåstarps Folkskola som en social
och kulturell mötesplats.
Till oss är alla välkomna som vill hyra,
aktiveras och ha det bra.
Föreningarna som finns i vår byggnad
bedriver verksamheter för stora och små i
samarbete med föreningen Vi i skolan.
Välkommen till oss i Tåstarp, Toarp och Gånarp!

En skola, tre byar
och tusen möjligheter
Vi kan stolt presentera ett unikt samarbete med Ängelholms
kommun och föreningen Vi i skolan.
Då vi lever i en tid då man säljer ut fastigheter och privatiserar,
erbjöds efter många och långa diskussioner vår förening
möjligheten att ta över en värdefull fastighet.
Värdefull som mötesplats, byggnad och framtidens mittpunkt
för Tåstarp, Toarp och Gånarp i närheten av Ängelholm.
Aldrig har tre byar hittills i Sverige erbjudits möjligheten att
kombinera bibliotek, föreningsverksamheter, mötesplatser
och aktiviteter i egen byggnad. Dessutom med möjligheten
att till förmånlig kostnad köpa och äga sin egen fastighet och
själva påverka och utveckla den tillsammans.
Resan har börjat och startade den 5 december 2013.
Föreningen och dess medlemmar ser ljust på framtiden,
då intresset och engagemanget är stort i närområdet.
Genom media uppmärksammas föreningens verksamhet och
bevakas nyfiket från olika håll.
Vi har startat upp en omfattande renovering och upprustning
och söker stöd från företag och personer som ekonomisk
kan och vill stödja vår verksamhet.
I denna broschyr presenterar vi olika paket som skapar
win-win lägen för föreningen och dig som vill stödja oss.
Vi hoppas få din uppmärksamhet och ditt stöd.
Föreningen Vi i skolan, Tåstarp - Toarp - Gånarp

Sponsring / Annonsering
Som samarbetspartner och sponsor till föreningen Vi i skolan
har du chansen att knyta nya kunder och nya samarbetspartners
till din verksamhet. Din logotype och din verksamhet kommer
att synas av alla personer som besöker vår byggnad eller går in
på vår alltid aktuella hemsida www.viiskolan.se
Här följer några olika paket vi erbjuder. Givetvis kan vi tillsammans
skapa specialanpassade paket för dig som vill få ut ännu mer av
ett samarbete med föreningen.

JÄRN paketet
Logotype på valfri sida på vår hemsida
Pris: 500:- 12 månader

BRONS paketet
Logotype (länkbar) på valfri sida på vår hemsida
Logotype i våra nyhetsbrev
Logotype på skyltar i och utanför skolan
Pris: 2000:- 12 månader

SILVER paketet
Logotype (länkbar) på valfri sida på vår hemsida
Logotype i våra nyhetsbrev
Logotype på skyltar i och utanför skolan
Tillgång till lokaler vid 3 tillfällen/år
(3x5 timmar i valfri lokal i skolan)
Pris: 4000:- 12 månader

GULD paketet
Enkel annons (länkbar) på valfri sida på vår hemsida
Logotype i våra nyhetsbrev
Logotype på skyltar i och utanför skolan
Tillgång till lokaler vid 6 tillfällen/år
(6x5 timmar i valfri lokal i skolan)
Pris: 6000:- 12 månader

DIAMANT paketet
Specialanpassning av paketet efter önskemål och behov
Enkel annons (länkbar) på valfri sida på vår hemsida
Logotype i våra nyhetsbrev
Logotype på skyltar i och utanför skolan
Tillgång till lokaler vid 6 tillfällen/år
(6x5 timmar i valfri lokal i skolan)
Pris: 10 000:- eller mer 12 månader

Medlemskap
en bonus för ditt stöd
Som ytterligare ett tack för ditt stöd ingår även ett medlemskap
som vi kallar “företagsmedlem”. Från vårt BRONS upp till DIAMANT
paket erbjuder vi möjligheten att deltaga i föreningens olika
aktiviteter och evenemang.
Vissa evenemang helt kostnadsfritt och andra till starkt reducerade
priser. Ni kan även utnyttja förmåner som föreningens stödjande
samarbetspartners skapar. Via hemsidan www.viiskolan.se hittar du
aktuella erbjudanden och förmåner.
Dessutom ett perfekt sätt för ert eget företag att synas.
Medlemskortet som du får till företaget går att utnyttja för
ett förutbestämt antal personer per tillfälle.
2 personer
BRONS paketet
4 personer
SILVER paketet
6 personer
GULD paketet
DIAMANT paketet 10 personer eller fler

Låter det intressant?
Kontakta oss!
Marknadsgruppen för “Vi i skolan”
Niklas Falck
Villy Svensson
Karoline Andersson

niklas.falck@viiskolan.se
villy.svensson@viiskolan.se
karoline.andersson@hotmail.com

0707-48 31 36
0706-72 85 24
0708-55 88 36

www.viiskolan.se

