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Tack för ditt stöd och visat intresse för BRUSE B2B under Rally Sweden 2018.
Du får nu återigen möjligheten till en exklusiv närkontakt med motorsporten, denna gång den 19 augusti då vi tillsammans med BRUSE 
kommer besöka Gelleråsen Arena i samband med STCC.

Du har möjligheten att vara med i en utlottning där ditt företag har chansen att vinna 4 st STCC VIP-biljetter där ni på plats vid 
racingbanan kommer att få följa den andra BRUSE-sponsrade föraren i Sverige, och tillika min syster Mikaela Åhlin Kottulinsky och 
hennes team PWR Racing Seat Dealer Team. Värdet på VIP-biljetterna är 1.750:-/person.

Det enda du behöver göra för att vara med och tävla om dessa VIP-biljetter är att gå in på www.bruse.de/en/news/register-now-online och 
registrera ditt företag som kund. Som ytterligare bonus erhåller du även en extra rabatt på alla BRUSE-produkter när du beställer online.

Vinnaren kommer att kommuniceras den 1:a augusti på min Facebooksida (Fredrik Åhlin) och via mail

Även om inte just du vinner VIP-biljetterna så kommer det finnas möjlighet att köpa extra platser till självkostnadspriset 1.750:-/person.

Anmälan till;
Susanne@kottulinsky.se
+46761130766
Vi måste ha din anmälan senast den 9:e Augusti



Dagens program   
- Samling vid Lecab Bil AB Hagalundsvägen 30 för busstransfer vidare till Gelleråsen Arena

- Frukost i PWR Hospitality där hospitalityvärd hälsar välkomna

- Visning av tävlingsbilarna och genomgång av teamets arbete med teamchef

- Intervjuer och frågestund med teamets förare i PWR Hospitality under dagen

- Lunch i PWR Hospitality

- Fri tillgång till PWR Hospitality inkl. förfriskningar, frukt, kaffe och diverse sötsaker under hela tävlingsdagen

- Teamets hospitalityvärd finns med som guide under hela tävlingsdagen och är behjälplig om frågor uppstår

- Entré + läktarbiljett till evenemanget

- Medåkning med förare på bana i mån av plats när STCC-programmet tillåter 

* Exakt tidschema kommer att kommuniceras 2 veckor innan

Varmt välkomna !




