Mars, 2011

BÄSTA TÄVLINGSDELTAGARE!
Vi har nöjet att berätta att Volkswagen Stockholm fortsätter vara huvudpartner till cupen inför
säsong 2011 och Whyshore Yachting & Marketing fortsätter sitt uppdrag som arrangör och
projektledare även detta år. Målet för 2011 är att stärka Volkswagen X-35 Cupen ytterligare
med fler deltagande team och med ett VM i sikte i augusti i Århus, Danmark. Vi vill med detta
brev ge er lite information om vad som kommer att ske den närmaste tiden.

INBJUDAN TILL INFORMATION OCH COCKTAIL-MINGEL
Vi bjuder in samtliga deltagare till Volkswagens X-35 Cup till ett informationsmöte
med mingel torsdagen den 28 april kl 19.00 i Volkswagens Show Room på
Norrmalmstorg. Här kommer vi att ge er information om cupen inför 2011 och vi
kommer också få möjlighet att träffa cupens huvudpartner, Co-partners och produktpartners. OSA onsdag den 20 april. Maila till jess@whyshore.com
Vi vill be båtägare eller en representant från varje team att komma redan
kl 17.00 för genomgång av tävlingsplattformen.

HEMSIDA & FACEBOOK
Vi är i slutskedet av uppbyggnaden av en egen hemsida för Volkswagen X-35 Cup. På sidan
kommer ni att hitta information om de fyra Grand Prix-tävlingarna (GP), de deltagande
teamen, Volkswagen X-35 Cups sponsorer och partners, bildgalleri, YouTube-filmer, en
klädshop samt inte minst aktuella nyheter och resultatlistor! Vi kommer också att länka den
befintliga Facebook-sidan till hemsidan och vice versa. Mer information kommer så snart
Volkswagen X-35 Cups hemsida lanseras.

TÄVLINGSDOKUMENTATION
Inom kort är även tävlingsdokumentationen komplett och tillgänglig. Vi kommer lägga upp allt
material på hemsidan, så det går lätt att hitta för samtliga deltagare och övriga intresserade.

SISTA BETALDAG STARTAVGIFT
Sist, men inte minst, vill vi redan nu berätta för er att den 6 maj 2011 är sista betaldag för
startavgiften för deltagande i Volkswagen X-35 Cups samtliga GP:n. Önskar ni endast delta
i enstaka GP:n är sista betaldag senast två veckor innan tävlingsdatum.

TÄVLINGSDATUM
GP 1 – Saltsjöbaden
GP 2 – Sandhamn
GP 3 – Nacka Strand
GP 4 – Stockholm

21-22 maj
11-12 juni
18-19 juni
10-11 september

KONTAKTUPPGIFTER
Klabbe Nylöf, VD Whyshore Yachting & Marketing
klabbe@whyshore.com, 08-601 30 61
Jessica Rington, projektansvarig Whyshore Yachting & Marketing
jess@whyshore.com 08-601 30 58

Med vänliga hälsningar,
Whyshore

