For at få gensidig glæde af hinanden præsenterer
Mejrup Fodbold fremover sine sponsorer på
www.mejrup-fodbold.dk
Vi har snakket med sponsorerne og fået dem til
at fortælle lidt om dem og deres forretning!

Familietømreren er BronzePartner i Mejrup Fodbold
”Kundens tilfredshed er min styrke” udtaler
Familietømreren Kiersteien Skød Bech Madsen fra
Mejrup. For Kiersteien er en af vejene til at opnå
tilfredse kunder, at man overholder regler og aftaler, så hos ham kan man regne med at få udført
den opgave, der er aftalt.
Hvem er Familietømreren
Familietømreren er et lille tømrerfirma med privat
bolig på Mejrup Skolevej samt et opbevaringslager
i nærheden. Kiersteien, der er født og opvokset i
Moseby, startede som selvstændig for 3 år siden
og arbejder med alt indenfor tømrerarbejde som fx
vinduesudskiftninger, tag, renovering mv.

Hvorfor sponsorerer
Familietømreren i Mejrup
Kiersteien vil meget gerne støtte lokalt, fordi det er
også primært er lokalt han ønsker at trække kunder til. Han har tidligere haft reklame via telefonbøger og andre medier uden resultat, så et lokalt
og synligt sponsorat tror han mere på. Derudover
ser Kiersteien ser frem til at hans tre piger i nær
fremtid nok kommer til at benytte sig af nogle af
de gode idrætstilbud i Mejrup.

Slagter Bertelsen er SølvPartner i Mejrup Fodbold
”Kunden skal opleve god service og have hjælp
til at finde det rigtige stykke kød” udtaler Jens
Bertelsen, kompagnon med Peder Bertelsen. Så
når kødet rækkes over disken har kunden også
gerne fået gode råd om tilberedning og garniture.
Derudover er Slagter Bertelsen kendt for at være
en god slagter, der laver alle produkter selv af
udvalgte råvarer af god kvalitet.
Hvem er Slagter Bertelsen
Slagter Bertelsen er slagteren i gågaden. Forretningen har altid haft en Bertelsen som ejer og har
altid haft sin beliggenhed i netop gågaden. Deres
hovedydelse er salg over disken i slagterforretningen, men de har også grillbaren lige ved siden
af. Mad ud af huset leveres gerne, men det er
kunderne fra gaden der tæller mest. I forretningen
kan tælles omkring 20 ansatte.

Hvorfor sponsorerer
Slagter Bertelsen i Mejrup
Jens Bertelsen fortæller at de næsten dagligt bliver
kontaktet vedrørende sponsorater/bidrag, så der
er nok om buddet. Men når Jens Bertelsen støtter
i Mejrup er det primært, fordi han selv bor i byen.
Derudover støtter de også lokalt fordi det også
skal være sjovt at støtte, hvilket tilskuerne til 1.
holdets fodboldkampe nyder godt af fordi Bertelsen dér gerne leverer pølser til kampene. Som Jens
Bertelsen udtaler: ”!Det er jo sjovt at få serveret
egne pølser og se dem blive nydt!”
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Mejrup Fodbold - en klub med visioner og ambitioner

