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Daniel Andersson går in i Ginetta GT5 Challenge i 
Sverige

Efter 10 framgångsrika Säsonger i Karting, med massor av topplaceringar 
och vinster, går nu Daniel över till racing och Klassen Ginetta GT5 
Challenge, med start säsongen 2019.

Ginetta GT5 Challenge är en supportklass till STCC och körs under 
samma tävlingsdagar, med all den uppmärksamhet och publicitet som det 
medför. Ginetta GT5 har blivit en oerhört framgångsrik och populär klass 
inom bilracing i både Sverige och ut i Europa. Vi ser med spänning fram till 
hur Daniel kommer att hävda sig, men vi är övertygade om att han kommer 
att bli en stark utmanare i klassen.

Daniel är en av de 
stora racing-
talangerna i Sverige.

Nu söker vi 
samarbetspartners 
för denna satsning 
och  
hoppas att ni vill 
vara med på resan.



Vem är Daniel Andersson?

- Född 2002
- Bor i Strandbaden
- Styrke- och konditionsträng står högt på agendan.
- Pluggar på Teknisk gymnasium
- Började med racing sommaren 2009 (karting)
- Favoritmat är pasta i alla dess former
- Designintresserad

Egenskaper
Fokuserad, Seriös, Målinriktad, Smart, Omtänksam och en utpräglad 
vinnarskalle.

Meriter inom Karting
2017-2018 Klassen OK
2017 X30 Challenge  
2016 KFJ
2014-2015 Formel Mini  
2011-2013 FormelMicro

Antalstarter Ca 170
Antal vinster Ca 45
Antal pallplatser Ca 95



Exponering för er
Exponering med er logga på bilen
Kanske det som syns mest på banan och i depån, för media. 
Bilder från bildarkiv kan användas för er egen exponering, så som ni önskar.

Exponering på overall
Syns ofta i närbild på foto

Kundevent för dina kunder, personal och partners
Bjud in till ett härligt actionfylld hyrkartevent med Daniel.

En talang på Gridden i Ginetta GT5 Challenge, som ni stöttar!

OBS! Arrangemang/event debiteras till självkostnadspris.



Samarbetspartners
”Guld-Paket”
Exponering på bilen på bästa plats (sidan)
Exponering på overall på bästa plats (bröst)
1st Gokartevent för era anställda, partners eller kunder (deb till 
självkostnadspris)

”Silver-paket”
Exponering på bilen
Exponering på overall (ärm eller mindre del på bröstet)

”Specialpaket”
Detta paket anpassas efter era önskemål

Nedanstående ingår i samtliga paket
- Exklusiva racerapporter efter varje tävling
- 1st biljett till deltagande på gokartevent per säsong. Ett riktigt roligt och 

spännande arrangemang.
- Nätverket med övriga samarbetspartners



Framtidsplaner för Daniel

2020 GINETTA GT5 CHALLENGE
2021 GINETTA GT5 CHALLENGE - VINNA SERIEN

2022 STCC/FORMELBIL
2023 SAMMA SOM 2022

2024 INTERNATIONELLT
2025 INTERNATIONELLT

2026 FORTSATT INTERNATIONELL SATSNING

VAR MED OCH STÖTTA DANIEL I HANS SATSNING






