
Foreningen Korinth I Form slår efter planen
dørene op for motionscenteret d. 1.
september 2016 og er klar til at byde
lokalområdet på et spritnyt fitness center med
kvalitetsudstyr og uddannede frivillige
instruktører lige rundt om hjørnet nede i
Korinth Hallen.

Det er i den grad et projekt for HELE vores
lokalområde. Rigtigt mange mennesker har på
den ene og den anden måde bidraget
undervejs. Vi viser med dette succesfulde
projekt vores omverden og hinanden, at vi kan
selv her i Korinth og opland!

Sådan kan du som erhvervsdrivendeSådan kan du som erhvervsdrivende
støttestøtte
Vi har brug for alle bidrag, og et bidrag fra
jeres virksomhed vil også være kærkomment.
Vi har siden november 2015 solgt
støttebeviser til private på mindst 1.000 kr.
og/eller donationer af mindst 20 timers
frivilligt arbejde i forbindelse med ombygning
af hallen. Der har været en flot tilslutning på
både timer og penge. 

Vi henvender os nu til erhvervslivet i
lokalområdet i håb om et økonomisk bidrag,
der giver os de sidste midler, som vi skal
bruge til indkøb af motionsudstyr. 

Støttebeviser til erhvervslivet sælges i
størrelser á 3.000 kr. Udover et fysisk
støttebevis kommer sponsorerne også til at
fremgå af en sponsortavle i motionscenteret. 

Hvis jeres virksomhed foretrækker at
sponsere noget specifikt udstyr i
motionscenteret, hvor jeres navn er på, så er
det bestemt også en mulighed. Og sponsering
af relevante produkter/ydelser kunne der også
være tale om. Vi vil gerne i dialog med jer om
muligheder og jeres ønsker. 

Alle beløb tæller, så vi modtager gerne et
hvilket som helst økonomisk bidrag.

Vi glæder os helt vildt til at komme helt i mål
med indretningen og til at få skabt et nyt
mødested i Korinth Hallen. 

På forhånd tak for jeres hjælp.

Det SKAL lykkes!

Mange hilsner
Korinth I Form 

For køb af støttebevis:For køb af støttebevis:   Kontakt kasserer Lene Knudsen
på korinthiform@gmail.com. Eller køb direkte via
hjemmesiden på www.korinthiform.dk. 
Udfyldte tilmeldingskort kan lægges i hallens postkasse.
For donering af frivilligt arbejde: For donering af frivilligt arbejde: Kontakt Kurt
Christensen på kurt@fagsted7.dk.

ERHVERVSDRIVENDE – STØT OP OM
DET KOMMENDE MOTIONSCENTER!


