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Prøv en elcykel

Speedwaylandskamp i Outrup

CYKLING Foråret er over os og det er blevet cykeltid. Arnfreds
Cykler afholder i den anledning stor elcykeldag på banegården i
Varde lørdag den 25. april fra klokken 10-14. Der vil man kunne
prøve de nye modeller samt tale med repræsentanter fra nogle
af elcykelfirmaerne.

SPEEDWAY Lørdag den 25. april dyster U19 og U21 speedwaystjerner og -talenter fra Danmark, Sverige og Polen på Varde Motor
Arena i Outrup. U19 indtager slaggeren klokken 8.00 med træning, og første heat køres klokken 9.15. Over middag er det U21,
der skal have gashåndtaget i bund. Der er gratis adgang.

Søren springer ud som selvstændig
42-årige Søren Peter
Frøsig fra Varde har
skiftet den faste månedlige lønseddel
ud med en tilværelse som selvstændig

havde jo længe gået med den
her drøm om at have mit eget
firma, og omstændighederne gav mig ”skubbet”," siger
Søren Peter Frøsig.
I Creative Signature er det
muligt at leje Søren Peter Frøsig
som sparringspartner til markedsføring af virksomheder.

Af Kim Schou

Smart koncept

ERHVERV Nu gælder det marketingfirmaet Creative Signature, hvor det er muligt at leje
Søren Peter Frøsig som marketingpartner på freelancebasis, for en kortere eller længere
periode – uden fastansættelse.
Efter mere end tyve års
ansættelse på reklamebureau,
medier og marketingsafdelinger, senest som marketingkoordinator i Den Jyske Sparekasse, benyttede den 42-årige
vardenser en omstrukturering
i sparekassen, som springbræt
ud i livet som selvstændig.
"Jeg tænkte, at skulle det
være, så skulle det være nu. Jeg

"Det smarte ved det er, at virksomhederne får fuldstændig
det samme, som hvis de havde deres egen marketingsafdeling. Her betaler de bare
kun for den tid der bruges på
markedsføring af deres virksomhed og ikke de fulde 160
timer i måneden som en medarbejder ellers koster," påpeger Søren Peter Frøsig.
Han kan også bruges til kreativ sparring og effektiv planlægning af virksomhedens
markedsføring, grafisk opsætning og udtænkning af koncepter til kundearrangementer eller messer.
"Jeg kan lejes helt ned til 15

minutter ad gangen, men der
er også virksomheder, som
helt sikkert kan have brug for
et abonnement med et timeforbrug på f.eks. otte timer i
måneden. Alt er muligt," smiler Søren Peter Frøsig.

Lokalt forankret
Mange
kender
sikkert
godt Søren Peter Frøsig fra
bybilledet.
Tidligere var han medlem
af Varde Garden, hvor hans to
sønner nu er med. De sidste
19 år har han været med JazzBuffetten, som mange gange
om året er booket ud til diverse arrangementer over hele
landet.
“Så med mit nye selvstændige liv samt Jazz Buffetten og
min familie, er der vist ikke flere timer til rådighed i døgnet,"
griner Søren Peter Frøsig.
I Creative Signature er det muligt at
leje Søren Peter Frøsig som freelance
sparringspartner til markedsføring af
virksomheder.
Fotograf: Jmkfoto.dk
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MBK CONCEPT 6SIX
med 7 Shimano gear, rullebremser
og alu skærmsæt.

Kr.

5.899,-

MBK CONCEPT 7
Damecykel med 7 shimano gear
og rullebremser.

CULTIMA SPORT 45 Herre eller dame
med 7 Shimano gear og rullebremser.

Kr.

4.299,-

Kr.

CULTIMA RX CITYBIKE
Herre eller dame - med 7 Shimano gear og rullebremser.

Kr.

5.299,-

Ved køb af denne
cykel medfølger der et
gavekort på kr. 810,-.

E-FLY DELUXE EL-CYKEL
med 7 gear.
Rækkevide: op til 60 km
Fås i 4 forskellige farver.

Kr.

14.499,-

Jeppe Skovgaards Vej 13 . 6800 Varde

75 22 14 17

www.bikein.dk . www.carstensmc.dk

5.399,-

