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VÆR MED PÅ ET VINDERHOLD
Så er det nu du skal melde dig blandt sponsorerne i HSK, der står på tærsklen til at blive Danmarks
stærkeste på eliteplan og dermed til at blive en af de danske eliteklubber, hvis svømmere i de kommende år vil dukke op i medier, som repræsentanter for Danmark ved internationale mesterskaber.
Det koster 35.000 kr. for en familie at have et barn, der er elitesvømmer. Dem har vi godt 125 af
i klubben. Så vi har brug for adskillige millioner til at finansiere uddannelsen af fremtidens svømmestjerner, der ledes af den spansk-hollandske cheftræner Olaf Wildeboer.
For at give vores dygtige konkurrencesvømmere de bedste muligheder, så sender vi dem på gaden
en gang om året, for at samle midler ind til at kunne dække dele af deres udgifter til stævner og
træningslejre. Tanken er at mange bække små kan give en stor å!
I kan som familie, venner, naboer og forretningsforbindelser støtte de svømmere, der frem til
11. juni 2019 vil opsøge jer med håbet om at få jer til at indgå en sponsoraftale. Det er helt valgfrit, hvilket beløb der støttes med.
Sponsoraftalerne løber et år ad gangen, og de kan skræddersyes til sponsorens behov og betalingsvilje. Butiksejere og virksomheder kan indgå aftaler med svømmerne, der eksempelvis kan
levere sponsorbevis med billeder til ophængning og indhold til opdateringer på hjemmesider, Facebook, Instagram osv.
Der er også mulighed for at bidrage på et lidt højere niveau, hvor butikker og virksomheder kan få
deres logo på sponsorsiden på HSKs hjemmeside og stævneprogrammer, eller endda navngivne heat,
løb, eller stævner, alt efter bidragets størrelse. Man kan også donere f.eks. heatpræmier til svømmerne.
Hvis man overvejer et egentligt sponsorsamarbejde med HSK, så er I meget velkomne til at tage
kontakt med klubbens direktør og tale om mulighederne.
Svømning er en sport, der afspejler tidens værdier om sundhed, aktivitet, engagement og disciplin.
Svømning er spænding, kontant afregning og flotte billeder af dynamiske atleter. Mediedækningen af elitesvømning undergår i disse år en omfattende professionalisering, og svømning er den
af de klassiske olympiske folkesportsgrene, hvor Danmark klarer sig bedst.
Hovedstadens Svømmeklub har en stærk ambition om at bidrage til yderligere professionalisering
af svømmesporten i Danmark til gavn og glæde for svømmerne, for deres familier og for Danmarks
chancer for i fremtiden at vinde endnu flere medaljer på den store internationale scene.
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