ØSTFOLD TRUCK TREFF 12 – 14 . JUNI 2020

www.ostfoldtrucktreff.no

INVITASJON
Velkommen som utstiller under årets Truck Treff
I perioden 12 til 14. Juni 2020 på Rygge Flyplass.
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Det er med stor glede det nok en gang inviteres til Østfold Truck Treff på Rygge Flyplass.
Treffet er i bunn og grunn et treff for yrkessjåfører, her kan vi møtes til et sosialt treff,
samtidig som deltakeravgiften går til Barneavdelingen ved Kalnes Sykehus. I 2019 satte vinok
en gang ny rekord med antall lastebiler og varebiler som deltok både på treffet og i
convoy`en til Kalnes Sykehus. Og det er moro og se at Østfold Truck Treff vokser og bidrar til
et samfunnsnyttig tiltak.

Vi trenger utstillere
For å trekke flere lastebileiere, sjåfører og øvrig publikum så er dere utstillere svært viktig for
oss. Vi trenger dere, og vi håper også at dere vil se verdien av å delta som utstillere hos oss
på Østfold Truck Treff. Skal vi oppnå suksess, og skape en arene, et treff og et arrangement
som kan gange oss alle, ja da må vi jobbe sammen mot noe felles.
Påmelding for utstillere er åpen på vår webside, og prisen for kun utstillerplass er på nette
sum fra kr 3000,- til 5000,Se mer info i programmet som er publisert på www.ostfoldtrucktreff.no
Bli sponsor eller samarbeidspartner
Østfold Truckers Treff trenger faste støttespillere vært eneste år, og vi er stolte av de som gir
oss tilliten til å arrangere dette treffet for en god sak. Vi vil takke sponsorer og
samarbeidspartnere som har vært med oss fra starten, samtidig som vi vil ønske nye
sponsorer og samarbeidspartnere velkommen til oss!
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Priser
Deltakeravgift (sjåfør med lastebil/ varebil) KR 300,Merk! Deltakelse i Convoy Kr 200,- som går til Barneavdelingen på Kalnes Sykehus.
Her velger man også hvilken klasse man ønsker å delta i.
(Påmelding gjøres på www.ostfoldtrucktreff.no fra 01. Februar 2020)

Utstiller (plass opptil 20 m2) KR 3000,- / Plass over 20 m2 KR 5000,Som utstiller får du logo m/link på vår webside, du får logo med på plakat/flayers, samt kan
ha banner eller flagg inne på treff-området.
(Påmelding er åpen å gjøres på www.ostfoldtrucktreff.no )

Ønsker du å bli samarbeidspartner?
Kontakt Knut, presseansvarlig@ostfoldtrucktreff.no
Sponsor (fra KR 1500,- og oppover etter eget ønske)
Som sponsor får du logo m/link på vår webside, samt på plakater/flayers.
Kontakt Knut, presseansvarlig@ostfoldtrucktreff.no
Mer informasjon
Dersom du/dere ønsker mer informasjon, ja så ta en titt her www.ostfoldtrucktreff.no, og
finner du ikke det du leter etter så send oss en henvendelse via vårt kontakt-skjema.
DA GJENSTÅR BARE Å ØNSKE VELKOMMEN!
Vennlig hilsen
Jim Mathisen
Leder for Østfold Truckers Treff
jim@ostfoldtrucktreff.no

