Sponsor
GLOSTRUP
FESTIVAL

2020

Din virksomhed kan blive en del af Glostrup Festival 2020.
Se her, hvordan du kommer med.

Børneforlystelser
På Glostrup Festival er det gratis
for alle børn at prøve forlystelserne. Det er rasende populært, og du
kan få din virsomheds navn på en af
forlystelserne.
Du kan vælge selv at bemande forlystelsen for optimal kontakt med
festivalgæsterne

Artist
Musikprogrammet er en stor del
af Glostrup Festival.
Når du sponsorerer en artist,
vil din virksomheds navn blive
nævnt fra Store Scene ved præsentationen af den pågældende
artist.
Pris iht. artistens honorar

Pris fra 6.000,- kr. ex moms for en
forlystelse.

Aktivitet
Deltag med en sjov leg, konkurrence, hjælp til en udfordring
eller andet i vores aktivitetsområde.
God mulighed for direkte dialog
med gæsterne om din aktivitet.
Pris 5000,- ex moms for et areal
på 5x5 m i aktivitetsområdet.

Catering
Vores flittige frivillige og vores
artister får forplejning i løbet af
dagen. Når du er sponsor på forplejning, bliver din virsomheds
navn nævnt i forbindelse med
markedsføringen af
Glostrup Festival 2020, og du kan
lægge info-materiale i spiseområdet.
Levering af catering efter aftale.

Se mere på www.glostrupfestival.dk
Kontakt festivalsekretariatet på kultur@glostrup.dk

Samarbejde og betingelser
Sponsor på Glostrup Festival 2020

Glostrup Festival forventer at modtage ca. 4.000 gæster lørdag d. 29.
august 2020. Det er 4.000 mennesker, der kan stifte bekendtskab med
din virksomhed.
Denne aftale er gældende for sponsorater til Glostrup Festival 2020.
Glostrup Kommune sender en opkrævning på sponsoratet med betalingsfrist 14 dage.
Sponsoratet kan ikke fortrydes efter 30. juni 2020.
Du skal levere en fil med dit logo som vises på www.glostrupfestival.dk
Din virsomheds navn vil blive nævnt i forbindelse med udvalgte dele af markedsføringen af Glostrup Festival 2020.

Særligt om de enkelte sponsorpakker
Børneforlystelser

Artist

• Vi trykker skiltning med dit logo til
forlystelsen.
• Vi lejer en forlystelse efter dit valg og
sørger for tilladelser og opsætning.
• Pris fra 6.000,- kr. ex moms afhængig
af forlystelsens pris.

• Din virksomheds navn bliver nævnt
fra Store Scene ved præsentationen af
den pågældende artist.
• Du får et banner i str. 175 x 150 cm
som bliver hængt op på festivalpladsens hegn. Du kan få banneret udleveret efter festivalen.
• Artisten vælges i samarbejde med festivalsekretariatet.
• Prisen på sponsoratet følger artistens
honorar.

Aktivitet

Catering

• Aktiviteten skal inddrage publikum.
• Du har et areal på 5x5 m til rådighed i
aktivitetsområdet.
• Du sørger selv for alle materialer og
opsætning og nedtagning af aktiviteten.
• Prisen på 5000,- ex moms inkluderer
banner i str. 175 x 150 cm, som bliver
hængt op på festivalpladsens hegn. Du
kan få banneret udleveret efter festivalen.
• Læs mere her: glostrupfestival.dk/
virksomhed

• Du leverer catering til backstage (ca.
50 kuverter) eller til de frivillige (ca.
100 kuverter) efter nærmere aftale
med festivalsekretariatet.
• Din virksomheds flyer med dine kontaktoplysninger lægges i området,
hvor artister eller frivillige opholder
sig.
• Du får et banner i str. 175 x 150 cm
som bliver hængt op på festivalpladsens hegn. Du kan få banneret udleveret efter festivalen.

Se mere på www.glostrupfestival.dk
Kontakt festivalsekretariatet på kultur@glostrup.dk

