Marknadspaket –
huvudsponsor
Erbjudande om exponering och medverkan på
kommunens främsta evenemang - Lerums Gästabud.
Som huvudsponsor får du maximal uppmärksamhet inför och under evenemanget. Du får en framstående
placering i allt marknadsmaterial och ett stort utrymme på plats med banderoller, flaggor och tält. Du får
möjlighet att arrangera seminarier och att vara värd för en eller flera programpunkter. Välj att sponsra ett
eller flera evenemang. Om du sponsrar samtliga evenemang får du det 6:e på köpet.

Det här ingår.

‣ Exponering och medverkan vid evenemangen.
‣
‣
‣

Uppsättning av egna banderoller, flaggor och roll-ups
Möjlighet att sätta upp evenemangstält och finnas på plats med personal vid varje evenemang och sprida
information till besökare.
Möjlighet att arrangera en egen programpunkt och/eller sponsra en särskild programpunkt.

‣ Hemsida och på Facebook.
‣

Vi omnämner ditt företag på Facebooksidan och på hemsidan www.helalerum.se under respektive Gästabud.

‣ Programfolder
‣

Medverkan som sponsor i den aktuella programfoldern under kateogrin HUVUDSPONSOR

‣ Marknadsföringen
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Som huvudsponsor får du en framstående position i samtliga marknadsföringskanaler under kategorin
”huvudsponsor”.
Varje evenemang annonseras i en bilaga som medföljer Lerums Tidning inför varje gästabud samt i Lerums
Tidning veckan innan. Som huvudsponsor får du med din logotype i samtligt material:
1 uppslagsannons
1 halvsida
1 kvartsida
Evenemangsaffischen.

Exklusivitet i din bransch.
Max 3 huvudsponsorer erbjuds plats och man garanteras exklusivitet i sin egen bransch vid tecknande av
Huvudsponsorskap i samtliga Gästabud.

Priser:
Enskilt evenemang:
Samtliga 6 evenemang:

35 000 kr
175 000 kr (ordinarie pris 210 000 kr) Spara 35 000 kr – få branschexklusivitet.

Som huvudsponsor av samtliga evenamang får du det 6:e på köpet samt komplett branschexklusivitet.
Moms tillkommer.
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Marknadspaket
– sponsor
Erbjudande om exponering och medverkan på
kommunens främsta evenemang
Som sponsor får du möjlighet att exponera ditt varumärke under ett specifikt evenemang och
därmed synas i rätt sammanhang under kommunens största evenemangssatsning. Det här ingår
i marknadspaketet:

‣ Hemsida
‣ Exponering med logotyp på Gästabudets hemsida under respektive evenemang.

‣ Programfolder
‣ Medverkan som sponsor i evenemangets aktuella programfolder.

‣ Marknadsföringen
Varje evenemang annonseras i en bilaga som medföljer Lerums Tidning samma vecka som evenemanget går
av stapeln där programmet presenteras samt med annons i Lerums Tidning veckan innan. Som lokalsponsor
får du med din logotype i uppslagsannonsen och i evenemangsaffischen.
‣
‣

Logotype i uppslagsannons i Lerums Tidning.
Logotype i evenemangsaffisch.

Pris
Pris lokalsponsor: 5 000 kr per evenemang.
Moms tillkommer.
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