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Sæson 2017 er næsten slut. Det blev en god debutstart for Andreas i DTC. I var
alle med på den del af rejsen. Torsdag mødes vi derfor med jer som sponsorer,
og så skal vi køre en omgang gokart.
Det bliver forhåbentlig en hyggelig aften, og Andreas glæder sig til et gensyn
med jer.
Lige nu er der hektisk aktivitet for at sikre det økonomiske fundament for
sæsonen 2018. Vi håber, at I alle har lyst til at fortsætte som sponsorer for
Andreas på hans vej til Le Mans.

Vi afrunder sæsonen 2017 og takker jer som sponsorer ved, at I får lov at overtage sæde og rat for en aften i en gokart. Vi er
sikre på, at vi sammen kan få nogle hyggelige timer - og sammen mindes god DTC-race fra sæsonen.
Vel mødt!

#Project2020
Sæson 2017s sidste løb er kørt for få uger siden, og allerede nu arbejder vi fokuseret på sæsonen 2018. Der tages kontakt til
sponsorer i disse uger. Vi håber at få nye folk med på holdet, så Andreas får mulighed for at vise os, at han med et større
budget kan gøre det endnu bedre.
Vi håber, at du og din virksomhed også har lyst at være sponsor for Andreas i 2018. Hvis du og din virksomhed har lyst og
mulighed for at give et større bidrag end i 2017, så er det meget velkomment. Og har du glemt, hvad du, din virksomhed og
dine kunder kan få ud at sponsorere Andreas på hans vej til Le Mans 2020, så er der til dette nyhedsbrev vedhæftet
sponsorbrochure for 2018. Kig på det - og kontakt os gerne.

» Professionelt setup med køretelt, præsentation af racerkører og
teamchef samt garagen tæt på”

#Project2020
I takt med, at der arbejdes på at skabe et større budget for Andreas, er der også arbejdet på at skaffe flere ressourcer til
teamet, så vi kan arbejde endnu mere fokuseret på målet om at få Andreas til at køre endnu bedre race og om få år som
deltager i Le Mans.

Andreas har fået Alexander Krag Hansen med i teamet. Alexander skal finde sponsorer, så Andreas og farmand får mulighed for
at koncentrere sig om kørsel og teknikker.
Derudover vil teamet i sæsonen 2018 forsøge at få mere omtale i medierne, herunder at Andreas bliver mere synlig på de
sociale medier. Så tjek Andreas´ profiler ud. De er nævnt nedenfor.
Endelig er det også meningen, at teamet i 2018 vil forsøge at holde jer som sponsorer mere systematisk orienteret om, hvad
der rører sig i forhold til Andreas i DTC og frem mod Le Mans.
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