BLIV SPONSOR &
STØT MUSIKKEN PÅ BORNHOLM
Masser af eksponering for mere end 30.000 besøgende årligt
At vælge at være sponsor for Musikhuzet er et kæmpe rygstød til livemusikken på Bornholm!
Både i og udenfor sæsonen, mest i Musikhuzet og Raschs Pakhuz, men også rundt ude på øen.
Musikhuzet er en erhvervsdrivende fond, der ud over koncertindtægter og bidrag fra bl.a. stat, kommune og private
fonde, er afhængig af opbakning fra lokale sponsorer og de over 100 frivillige medarbejdere, der er tilknyttet huzet.
Som sponsor har du en mulighed for at pleje nye og gamle samarbejdspartnere,
give dine medarbejdere og kunder en kulturel eller festlig oplevelse
og selvfølgelig også en unik mulighed for at få eksponeret din virksomhed for huzets mange besøgende.

For yderligere information vedrørende sponsorater,
kontakt venligst Peter på tlf. 20 45 02 46 / ph@musikhuzet.dk

Kr. 7.500 excl. moms pr. år
Kr. 15.000 excl. moms pr. år
Kr. 25.000 excl. moms pr. år
• Sponsorlogo på musikhuzet.dk, trykt arrangement-folder, infoskærme og sponsortavle placeret i huzet
• Størrelsen på sponsorlogo (og anden kreditering) følger størrelsen på sponsoratet
• Ret til at benytte Musikhuzets brand (”Vi støtter Musikhuzet Bornholm”)
• Mulighed for VIP-område til firmaets ansatte i forbindelse med udvalgte koncerter
• Spring køen over og få sikret forsalg på udvalgte koncerter
• Gratis billetter til udvalgte arrangementer
• Mulighed for at købe billetter og drikkevarer med rabat til firmaets ansatte
• Hovedsponsor (bidrag aftales) samt Platinum har mulighed for banner ved udendørs koncerter

Musikhuzets Firmaordning
Tilmeld din virksomhed til Musikhuzets Firmaordning
og køb billetter og drikkevarer med rabat til firmaets ansatte.
Billetpriserne ligger typisk 10-50% under normalpris.
Drikkebilletter kan købes med op til 30% rabat.
Musikhuzet sender med jævne mellemrum en mail med informationer om de kommende måneders
arrangementer, hvor der er mulighed for at købe billige billetter, og I køber og betaler billetterne online.

For yderligere information og tilmelding til Musikhuzets Firmaordning,
kontakt venligst Peter på tlf. 20 45 02 46 / ph@musikhuzet.dk

