7.59,59
SVØMNINGCYKLINGLØB
Mit ultimativ mål er at kommer under den magiske grænse på 8 timer
på en hel ironman. 3,8 km svømning - 180 km cykling - 42,195 km løb!

MÅLET...
Mit navn er Chris Fischer. Jeg er elitetriatlet og konkurrerer på allerhøjeste
niveau, ikke kun på dansk jord men også internationalt. Jeg er landsholdsatlet
og mit allerstørste mål er, at komme under de magiske 8 timer på ironman
distancen – heraf 7:59:59.
At komme under 8 timer på en Ironman er for triatleter, som det er for
en sprinter at løbe under 10 sek. på 100 m. Det er et mål, hvor intet kan
overlades til tilfældighederne, og hvor kun den komplette atlet har en
chance.
Jeg ved at dette mål vil kræve alt af mig. Derfor jagter jeg tilværelsen som
fuldtidsprofessionel, således jeg kan dedikere mig 100% til opgaven og have
de optimale betingelser for at indfri målet. Træne mere, restituere bedre –
udvikle mig. Til det har jeg brug for din hjælp og jeg vil gerne give noget igen.

CHRIS FISCHER
Elitetriatlet
info@chrisfischer.dk

KLUB SUB8
ERHVERVSNETVÆRK
Jeg ser mange ligheder mellem min hverdag og dét at få en virksomhed til at køre godt.
Kontinuitet, hårdt arbejde, sans for detaljer og en vilje og evne til at se resultater foran sig
er nogle af dem.
Èn af de ting, der er konstateret og veldokumenteret, er, at mennesker i god form og som
lever sundt, har mere energi, er mindre syge og langt mere produktive. Sunde og raske
medarbejdere er essentielt for en velfungerende og sund virksomhed. Jeg lever af at være
sund, og derfor har jeg også en stor viden om det, som jeg gerne vil give videre. Noget som
kan være med til at flytte jer positivt både individuelt men også som en del af virksomheden.

AKTIVT NETVÆRK

EKSPONERING

SUNDHED

NETVÆRK

Som partner i Klub Sub8

Som partner i Klub Sub8

Som partner i Klub Sub8

får du maksimal synlighed

giver jeg dig indblik i livet

får du oplevelser sammen

Vi skal være et aktivt netværk

Klub Sub8 er et erhvervsnetværk for virksomheder,

i form af fx logo på tøj,

som triatlet, ny viden og

med netværket. Du får nye

Vi skal være et netværk, hvor vi hjælper og bruger hinanden på kryds og tværs. Jeg ønsker

hvor målet er, at medlemmerne skal styrke og inspirere

hjemmeside og sociale

inspiration til hvordan nye

relationer og mulighed for

hinanden. Der bliver afholdt arrangementer, som giver

medier.

gode vaner implementeres

at netværke.

min tøjsponsor møder bankmanden, at cykelhandleren kommer i kontakt med bilhuset,
der sørger for min transport. Således at vi på kryds og tværs får relationer, der spredes

7.59,59

MIT ULTIMATIVE MÅL I

SAMARBEJDE MED DIG.

i hverdagen og vedholdes.

ny viden og stof til eftertanke. Flere relationer og mere
forretning.

som ringe i vandet. På den måde får klubben den nerve og nærhed, som i min verden
også er nøglen til succes. Et netværk hvor man kan trække på hinandens kompetencer.
Jeg har sammensat en sponsorpakke, som giver værdi til begge parter.
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Trisporten tiltrækker stor
bevågenhed fra mange
intressenter. Til de store
konkurrencer er der op mod
250.000 publikummer
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MIN SPONSORPAKKE
Fokus på sundhed samt gode og sjove oplevelser for dig og dit personale.

01. SYNLIGHED
Trisporten tiltrækker stor bevågenhed fra mange
intressenter. Til de store konkurrencer er der op
mod 250.000 publikummer. Desuden har jeg op
mod 12.000 følgere på min egen hjemmeside
samt omkring 4.000 der følger med på Facebook
og Instagram. Som partner tilbydes du:
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02. SUNDHED

03. EVENTS

04. KLUBBEN

•

Træningstøj og konkurrencetøj.

Deler egne erfaringer og mit syn på sundhed.

Gennem 2018 vil der være 12 events med

Vi skal i Klub Sub8 styrke og inspirere

Inspirerer gennem events og mine dygtige

fokus på netværk, sundhed, træning og

hinanden. Skabe ny viden og spinde vævet

•

Pressemøder og interviews.

samarbejdspartnere.

foredrag. Vi mødes, lader os inspirere og gør

mellem sponsorerne, således vi sammen og

det sammen.

individuelt når i mål.

•

TV og livestreaming fra events.

•

Logo på chrisfischer.dk.

•

Sociale medier - Facebook og Instagram.

•

Bruge Chris i egen markedsføring.

Chris Fischer

KLUB SUB8

•

Træningsforløb.

•

Almen sundhed & bevægelse.

•

Deltagelse i tri ved søen.

•

Vi skal være aktive sammen.

•

Kost og ernæring.

•

Deltagelse i 24 timers løbet.

•

Vi skal inspireres og være synlige sammen.

•

Triatlonsporten.

•

Galla.

Chris Fischer
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mennesker i god form og som lever
sundt, har mere energi, er mindre
syge og langt mere produktive

KONTAKT
CHRIS FISCHER | Hovedgaden 14 | 8830 Tjele | Tlf. 29 80 07 31 | info@chrisfischer.dk

