Jon Kristensen

Med de mange deltagere og landsdækkende omtale bliver lejren et stort udstillingsvindue for området, dets virksomheder og attraktioner. Den brandingværdi vil vi gerne dele med det lokale erhvervsliv og søger derfor muligheder
for at samarbejde. Målet med messen er at vise, hvad Spejdernes Lejr er, og
hvordan lokale virksomheder kan deltage og bidrage.
Desuden vil HKH Prinsesse Benedikte besøge messen i kraft af sin rolle som
æresformand for lejrens præsidie.
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I juli 2017 åbner Danmarks største spejderlejr på Kær Vestermark i kanten af
Sønderborg. Med op mod 40.000 deltagere bliver lejren en tredjedel større
end Sønderborg by, og kommer til at sætte et tydeligt præg på hele lokalområdet.
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Spejdernes Lejr og Sønderborg Kommune inviterer til
erhvervsmesse i Alsion søndag den 22. maj kl. 13.00.
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Mød Spejdernes Lejr
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INVITATION

Fakta

om Spejdernes Lejr
- Forventet 40.000 deltagere, derudover forventes
et stort antal gæster og
pårørende på lejren
- 400 frivillige er godt i
gang med planlægningen
- Spejdere og gæster lagde
under Spejdernes Lejr
2012 ca. 38 mio. kroner i
Holstebro*
- 57% af virksomhederne
i Holstebro oplevede at
have flere kunder under
Spejdernes Lejr 2012*
*Kilde: Epinion

Derudover kan du:
Møde de ansvarlige for lejrens handel og indkøb
Få inspiration til at markedsføre din virksomhed overfor spejderne

Program

Høre hvad det vil sige at være moderne spejder

13.00

Høre om mulighederne for at støtte lejren som partner eller sponsor
Har du familien med, så er vi naturligvis klar med en smagsprøve på
spejderlivet uden for Alsion.
Arrangementet er gratis.
Vi glæder os til at se dig og
fortælle om lejren!

Information og
tilmelding:

Af hensyn til planlægningen
vil vi gerne have en tilmelding på
sonderborgkommune.dk/
moed-spejderne
hvis du kommer.
Spørgsmål kan stilles til
rk@sl2017.dk.

Fælles velkomst
ved lejrcheferne og borgmester Erik Lauritzen.
Du kan møde Andreas
Hermann fra Naturstyrelsen, som er lejrens første
partner. Derudover kan du
høre en af de forretningsdrivende i Holstebros erfaringer fra Spejdernes
Lejr 2012.

15.00 Tak for i dag

