Team Polygon Racing tävlar i roadracing
Följ vårt team under 2021 och hjälp oss att nå framgång!
Vi satsar för att nå pallplatser i kvalserierna och topp 10 i Superbike. Medverka till
framgång och var en del i teamet, kom till tävlingarna och var med oss i depån. Njut av
mat och dryck från vårt egna VIP TÄLT under tävlingshelgerna och se spännande race
från stora läktare.

Eddy Larsson- SS300

Marcus Idbrant- R600

Kenneth Lysell- R1000

Rickard Nilsson- R1000

Jonas Andreasson- Superbike

Följ oss under flera tävlingar och klasser
Under 2021 tävlar vi i klasserna Superbike (SM), kvalklasserna: Rookie1000, Rookie
600 samt Supersport 300 (SM).
Vi kommer även att köra Endurance lopp, det är motorunderhållning i 6–10 timmars
race. Tävlingarna sker på olika banor i Sverige samt Finland och Norge. Från Knutstorp
i söder till Karlskoga i norr. En nyhet för 2021 är att Superbike tävlar under STCC
arrangemang
-Svemo sänder live under SM helger där man kan följa racen och se våra motorcyklar.
-Vi ger även ut ett nyhetsblad via mail till er när det varit race eller andra nyheter.
-På vår Facebook sida presenterar vi våra sponsorer och resultat och övrig givande
information.
HLMK
Vi tävlar för Hässleholms motorklubb (www.hlmk.com) som är en anrik bil och mc
klubb. Vi medverkar vid deras tävlingar och utställningar då vi presenterar
samarbetspartners, teamet och våra tävlingsekipage

Sponsorförslag med exponering under hela säsong 2021

Företagsexponering på motorcyklar och teamtröjor
• Som VIP gäst har du fritt inträde, program, mat och dryck under en hel dag samt exponering
beroende på avtal.
Kostnadsförslag: 3-6000 kr eller t.ex. olja, däck, bränsle, eller annan hjälp för teamet.
• VIP EVENT. Skaffa ett helgpaket för era medarbetare på företaget och vi gör ett trevligt event för
er. -mat, dryck och inträde för en helg. Ni får följa Teamet och får uppleva racing på nära håll.
Kostnadsförslag: 10 000 kr inkluderat 4 VIP biljetter, företagsreklam, m.m.
• VIP EVENT+. Skaffa ett helgpaket för era medarbetare på företaget och vi gör ett trevligt event
för er. -mat, dryck och inträde för en helg. Ni får följa Teamet och får uppleva racing på nära håll.
Kostnadsförslag: Från 15 000 kr inkluderat 8 VIP biljetter, företagsreklam, m.m.
• VIP EVENTPAKET. Bjud med era kunder på ett företagsevent med mat, dryck och underhållning.
Vi syr tillsammans ihop ett paket där vi presenterar teamet och Roadracing i Sverige samt
kombinerar dagen med en skräddarsydd utbildning för er inom ämnet Säkerhetstänk/Riskanalys.
Kostnadsförslag: Enligt överenskommelse
•Vi bjuder på extra biljetter till er som var sponsor under 2020
•Överblivna eller extra entrébiljetter kan användas vid andra SM/Endurance tävlingsdagar.
Vi reserverar oss för och anpassar oss efter FHMs rekommendationer.
För mer information kontakta:
Polygon Racing
Jonas Andreasson / 0733-10 60 01 / Jonas@polygonplast.se

