Hej!
Evenemanget Poker Run Open i Oxelösund och Nyköping har körts årligen sedan 2013. Om ni inte har
hört talas om det förut så är Poker Run ett evenemang, med sina rötter i USA, som arrangeras
överallt i hela världen.
Det går i stort sätt ut på att en grupp snabba båtar åker en förutbestämd rutt med totalt fem
”cardstops”. Vid varje stopp får man ett förseglat kuvert med ett spelkort. Efter målgång summeras
korten efter traditionella pokerregler och de fem bästa går vidare till pokerbordet. De tre bästa från
pokerbordet går vidare till pilkastning och där utnämns en vinnare! Detta arrangemang handlar inte
om vem som åker snabbast, snarare om vem som har turen att få bäst pokerhand och går vidare.
Förra året hade vi omkring 30 deltagande båtar, med ungefär 4 personer i varje båt. Lägg därtill en
stor publik och att en del endast går på festen på kvällen. Vi har främst deltagare från Oxelösund och
Nyköping, men vi har även några båtar som kommer från andra delar av Sverige. Det går att läsa mer
på vår hemsida, Facebook grupp, vårt Facebook evenemang eller på vår Instagram. Se länkar nedan.
Vi som jobbar med det jobbar endast ideellt och evenemanget har en liten budget. Så anledningen
till att vi skriver till just er är att vi letar sponsorer för att kunna växa ytterligare och ge en ännu
bättre och roligare upplevelse för både deltagare och publik.
Vänligen se nästa sida för våra sponsorpaket.
Vid frågor/funderingar eller om ni är intresserade kan ni alltid höra av er till daniel@pokerrunopen.se
eller via telefon 0739651049.
Med vänliga hälsningar Poker Run Open – Oxelösund/Nyköping
https://www.instagram.com/sportbatsklubben/
https://www.pokerrunopen.se
https://www.facebook.com/groups/290601147660537/
https://www.facebook.com/events/439491806972669/.

Sponsorpaket 2020
Utöver följande paket kan vi alltid göra specialpaket efter era önskemål.
Bronspaket – 1000 kr
Vad vi förväntar oss av er:
Sponsring till ett värde utav 1000kr. Kan vara priser, rabatter, presentkort eller pengar.
Detta ingår:
•
•
•
•
•
•

Företagspresentation i vår Facebook grupp
Företagspresentation på vår Instagram
Företagslogga och länk på hemsida (www.pokerrunopen.se)
Företagslogga på flyers
Företagslogga på affischer (både tryck och i digital form)
Företagslogga på sjökort och tidning till evenemangsdagen

Silverpaket – 2000 kr
Vad vi förväntar oss av er:
Sponsring till ett värde utav 2000kr. Kan vara priser, rabatter, presentkort eller pengar.
Detta ingår:
•
•
•
•
•
•
•

Företagspresentation i vår Facebook grupp
Företagspresentation på vår Instagram
Företagslogga och länk på hemsida (www.pokerrunopen.se)
Företagslogga på flyers
Företagslogga på affischer (både tryck och i digital form)
Företagslogga på sjökort och tidning till evenemangsdagen
Företagslogga i våra producerade filmer före/efter evenemanget.

Guldpaket – 5000 kr
Vad vi förväntar oss av er:
Sponsring till ett värde utav 5000kr. Kan vara priser, rabatter, presentkort eller pengar.
Detta ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Företagspresentation i vår Facebook grupp
Företagspresentation på vår Instagram
Företagslogga och länk på hemsida (www.pokerrunopen.se)
Företagslogga på flyers
Företagslogga på affischer (både tryck och i digital form)
Företagslogga på sjökort och tidning till evenemangsdagen
Företagslogga i våra producerade filmer före/efter evenemanget.
Möjlighet att närvara med företaget på plats
Gratis deltagande på festen på kvällen
Tur med en utav deltagande båtarna (I mån av plats under evenemanget, annars vid annat
tillfälle)

