Bliv sponsor for Team Svenningsen
Sæson 2020
Den nye sæson står for døren og vi har i år købt en ny bil. Den nye racerbil åbner for, at Daniel
skal op og køre den sidste klasse, som han mangler, hvilket er Super National. Derfor er det en
spændende sæson vi går i møde. Vi håber derfor at i som virksomhed har lyst til, at blive en
del af dette.
Hvem er vi
Team Svenningsen er et team, bestående af team chef John Svenningsen, driver Daniel
Svenningsen, mekanikerene Dennis Christensen og Martin Sørensen, forplejer Camilla
Mortensen, samt marketingansvarlig Bettina Kulk Nielsen. Vi har eksisteret siden 2007, hvor
Daniel havde sin debut indenfor motorsporten folkerace.
Driver
Daniel Svenningsen
Daniel er 27 år gammel, og har mange års erfaring som racerkører, både i det danske- og
nordeuropæiske mesterskab. Daniel startede i 2007 med at køre folkerace. Det er en passion
for motorsport, der har udviklet sig gennem tiden, til at Daniel nu kører Rallycross Super
2000. Daniel har hjemmebane på FSAS Ørnedalsbanen i Sæby, hvor han også hjælper til som
løbs- og træningsleder. Det der motiverer Daniel til at fortsætte, er spændingen, action og det
adrenalinkick man får ved at køre. Der er ikke noget løb der er ens, og han får kamp til stregen
ved hvert løb. Daniel fortæller at en af de store motivationsfaktorer for ham, er at det er en
fantastisk sport, grundet det store sammenhold, fællesskab. Det er en sport hvor alle hjælper
alle, så alle mand (og kvinder) stiller til start ved hvert heat.
CV
2007 – Debut i Folkerace.
2008 – Vinder af klubmesterskab folkerace Ørnedalsbanen.
2009 – Debut i Danmarksmesterskab i folkerace, sluttede på 3. Pladsen.
2010 – Danmarksmesterskab i folkerace, sluttede på 2. Pladsen.
2010 – Debut i Rallycross Gruppe N.
2011 – Danmarksmesterskab i Rallycross Gruppe N.
2012 – Vinder af Danmarksmesterskabet i Rallycross Gruppe N.
2013 – Danmarksmesterskab i Rallycross Gruppe N, sluttede på 2. Pladsen.
2014 – Vinder af Danmarksmesterskabet i Rallycross Super 1600.
2015 – Debut & Vinder af Nordeuropas mesterskab.
2016 – Vinder af Danmarksmesterskab i Rallycross Super 2000.
2017 – Vinder af Danmarksmesterskab i Rallycross Super 2000.
2018 – Danmarksmesterskab i Rally Cross Super 2000, 3. Plads.
2019 – Vinder af Danmarksmesterskab i Rally Cross Super 2000.

Hvad får I ud af det?
Som virksomhed er der mange gode grunde til at blive sponsor for Team Svenningsen. Med et
sponsorat vil jeres virksomhed blive synlig på motorsportsbanerne rundt om i Danmark.
Samtidigt har et sponsorat en general PR og reklame værdi for virksomheden, som i en
hvilken anden sportslig relation. Samtidigt får i muligheden for at blive en del af et team, hvor
motorsporten står i højeste sæde. I vil få en reklame på racerbilen, der vil blive set af flere
tusind mennesker gennem hele sæsonen.
Som sponsor får du:
• Reklame på Raceren
• Reklame på vores reklamestander
• Mulighed for reklamestreamer på vores team bus
• Reklame via vores hjemmeside og sociale medier
• Skattefordele
Samtidigt er der mulighed for, at arrangere kør selv ”folkerace” på Ørnedalsbanen for flere
personer, i en af vores fede sponsorbiler. I kan som virksomhed også få Team Svenningsens
racerbil ud til udstilling, til et firma arrangement, hvor vi samtidigt medbringer simulator, her
kan i prøve hvordan det er at køre race.
I vil som virksomhed blive inviteret til årets store Motorsportsfestival i Sæby, som finder sted
i uge 30. Invitationen er samtidigt til et arrangement afholdt af Team Svenningsen, hvor i vil
kunne se race, fra Ørnedalsbanens bedste plads.
Hvordan kan man støtte
Har alt dette vakt jeres interesse, så kan I se hvilke sponsoraftaler vi tilbyder på prislisten, og
hvilke fordele det har for jer. Så kunne i tænke jer et samarbejde med os, eller har i spørgsmål,
kan vi kontaktes på john.svenningsen@mail.dk
Vi ser frem til at høre fra Jer!
De bedste hilsner Team Svenningsen

