Tilbud om deltagelse i Frivillig fredag 25. september 2020
Kære foreninger
I forbindelse med Frivillig Fredag 2020, der i år afholdes den 25. september, er arbejdsgruppen bag
arrangementet i gang med at planlægge et åbent hus arrangement på og omkring Vestervold.
På åbent hus arrangementet tænker vi at så mange af husets aktiviteter vises frem i form af levende
værksteder og aktiviteter, hvor interesserede kan møde jer og får en snak om det I laver.
Frivilligcenterets medlemmer og andre interesserede grupper (der ikke har aktiviteter i huset) kan på
frivilligdagen samtidig få plads ude på p-pladsen, hvor der er mulighed for det samme.
På dagen planlægges ydermere en social netværkscafé. Derudover sætter vi fokus på bæredygtige grønne
fællesskaber - (Natur, miljø og aktiviteter i naturen).
Annoncetilbud
Til brugere på Vestervold og medlemmer af Aktivitetsforeningen og Frivilligcentret.
For 218,75 kroner kan du være med i en stor fællesannonce i Lokalavis Nyborg, banner på
avisens hjemmeside og blive nævnt 9 gange hver dag i to uger i radioen.
Skynd dig at tilmelde dig på info@frivilligcenter-nyborg.dk senest den 1. sept. Kl. 12.00
Husk at medsende jeres logo i pdf hurtigst muligt.

Vi har indgået en aftale med Lokalavisen Nyborg om at købe en helsides annonce op til Frivillig Fredag i
ugerne 38 og 39 (14 – 27 sept.).
Annoncen består af én fælles annonce omgivet af foreningernes logo og navne (evt. motto).
Fællesannoncen kombineres med invitation til Åbent Hus arrangement på Vestervold den 25. sept., hvor
man har mulighed for at møde mange interessante foreninger.
Annoncen koster 218,75 kr. incl. moms per forening:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Printannonce 1/1 side i Lokalavisen Nyborg (side 5)
Radiospot á 15 sekunder med 8-9 daglige afviklinger
Stationer: Skala Østfyn, Nyborg/Kerteminde
Periode lørdag-fredag
Onlinebanner/Ejerskab som fylder toppen og siderne på nyhedssitende (se vedhæftet eksempler)
Dækker Nyborg kommune + 10 km. Alder +16 år. Mænd+kvinder.
50.000 visninger fordelt over 1 eller 2 uger.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen Frivillig Fredag

