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Fredericia d. 27.04.2018

House of Outlet
Vi er i sponsorudvalget kommet i kontakt med Jannik, som er selvstændig med virksomheden House of Outlet. Det er et
spændende projekt, som Fredericia Badminton Club har fået muligheden for at blive en del af.
Meget kortfattet vil der være tale om, at klubben skal afholde 1-2 outlets om året i Fredericia. Varerne vil bestå af
dyner, puder, håndklæder, sengetøj og isenkram af høj kvalitet til billige priser.
House of Outlet benytter sig kun af lokale klubber og foreninger til at afholde sine outlets, og vi vil være det eneste
outlet i trekantsområdet og Middelfart. Det betyder, at vi har potentiale til at trække gode penge hjem til klubben, da vi
får en del af overskuddet ved at stille mandskab til rådighed.
Arrangementet vil løbe fra onsdag d. 6/6 til søndag d. 10/6.
Lokationen vil blive ADP Loungen i Fredericia Idrætscenter (henover svømmehallen)
Vi kommer først og fremmest til at skulle bruge nogle ungdomsspillere, som vil dele reklameflyers ud til byens butikker,
opgange og husstande, som de bor i nærheden af. Der vil også blive reklameret i avisen - betalt af House of Outlet.
Ligeledes skal vi gerne bruge vores ungdomsspillere til hjælp med opsætning og nedpakning hhv. tirsdag aften og
søndag eftermiddag. Vi har brug for alle mand! 😊
På åbningsdagene skal vi bruge mindst en over 18 år pr. dag, som har det overordnede ansvar. Helt optimalt ville det
være, hvis 1-2 meldte sig til at stå med hovedansvaret i 2-3 dage, så vi alle dage har en, som er godt inde i tingene. Jeg
skal nok være til stede selv, både onsdag og søndag så meget jeg kan.
De resterende skal blot være mindst 16 år.
Åbningstiden kommer til at være fra kl. 10-18
alle dage, så specielt i hverdagene skal vi bruge
de af vores medlemmer, som enten er
studerende, har fri eller vores ”erfarne”
medlemmer som ikke længere er på

Uddeling af flyers inden
outlettet

arbejdsmarkedet 😊
DER VIL BLIVE SØRGET FOR FORPLEJNING TIL
DEM SOM ARBEJDER PÅ ÅBNINGSDAGENE

Gerne vores
ungdomsspillere

Tirsdag aften kl. 17
(opsætning)

Gerne 10-15
personer

Onsdag kl. 10-18

3-5 personer

Torsdag kl. 10-18

3-5 personer

Fredag kl. 10-18

2-3 personer

Lørdag kl. 10-18

2-3 personer

Søndag kl. 10-18

2-3 personer

Søndag eftermiddag
(nedpakning)

Gerne 10-15
personer

Til højre kan I se planen:

Tilmeld jer til at hjælpe ved at sende en mail til
rnielsen89@gmail.com

Afsender:
Rasmus Sønderskov
Mail: rnielsen89@gmail.com

Gerne vores
ungdomsspillere

Min. 16 år (Der skal
være mindst en
over 18 år, som er
ansvarlig for
kassen)

Gerne vores
ungdomsspillere

