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STØT SLAGELSE FESTUGE
Samfundet omkring jer spiller med stor sandsynlighed en rolle for jeres
virksomhed, og på samme måde er jeres virksomhed også en vigtig
”brik” i lokalsamfundet. Uden økonomisk hjælp og en kæmpe
frivillig indsats, kan Slagelse Festuge ikke eksistere.
Erfaringer viser, at partnerskaber øger loyaliteten hos de lokale kunder,
som vælger at støtte op om de virksomheder, der aktivt gør en indsats
og støtter lokalt. Slagelse Festuge er en non-profit organisation, hvor
overskuddet går til lokale idrætsforeninger og deres utrættelige
arbejde med at tilbyde idræt og sport til unge og ældre.

DET HANDLER OM SAMARBEJDE
Partnerskaber handler ikke bare om at betale store summer ud i den blå
luft. Partnerskaber skal derimod ses som et samarbejde, hvor begge
parter (både partner og Slagelse Festuge) får det optimale ud af forholdet.
Udover at øge kendskabet til din virksomhed lokalt, yder Slagelse Festuge
forskellige ydelser retur alt efter, hvilken partnerskabspakke I vælger.
At have et partnerskab kan være en fantastisk gave til jeres medarbejdere
og en god måde at få oplevelser sammen med personalet.
Vi håber, I vil være med til at støtte op om Slagelse Festuge og vi glæder
os til sammen med jer at få et brag af en festuge i mange år fremover.

FESTUGE A PARTNER 25.000 KR. + moms
•

1/2 side annonce i Festugeavis.
Værdi 12.500 kr. inkl. foto, journalistisk bistand og layout.
•	20 én-dags koncertbilletter (vælg en dag).
Værdi 5.000 kr.
• Logo i Festugeprogram*
• Logo i Festugeavis*
• Logo med link på www.slagelsefestuge.dk*
* Samlet værdi 7.000 kr.

FESTUGE B PARTNER 10.000 KR. + moms

• 1/4 side annonce i Festugeavis. Værdi 7.000 kr.
•	10 én-dags koncertbilletter (vælg en dag).
Værdi 2.500 kr.
• Nævnt i Festugeavis under ”Vi er partner i Slagelse Festuge”*
• Nævnt i Festugeprogram under ”Vi er partner i Slagelse Festuge”*
• Logo med link på www.slagelsefestuge.dk*
* Samlet værdi 5.000 kr.

FESTUGE C PARTNER 5.000 KR. + moms

•	4 én-dags koncertbilletter (vælg en dag).
Værdi 1.000 kr.
• Nævnt i Festugeavis under ”Vi er partner i Slagelse Festuge”*
• Nævnt i Festugeprogram under ”Vi er partner i Slagelse Festuge”*
• Nævnt som partner på www.slagelsefestuge.dk*
* Samlet værdi 4.000 kr.

ARRANGEMENTSPARTNER
Du har her mulighed for at få skruet et partnerskab sammen,
der lige netop, rammer det du gerne vil.
På den måde kan Slagelse Festuge bidrage aktivt til at give
dine kunder gode og spændende Festugeoplevelser.
Partnerskabets pris og vilkår aftales særskilt.

Kontakt:
Slagelse Festuge
Sdr. Stationsvej 26
4200 Slagelse
Helle S. Madsen
Tlf.: 51 26 22 99
Mail: helle@slagelseerhvervscenter.dk
Festugeavisen udkommer i ca. 50.000 eksemplarer.
Festugens programfolder udkommer i ca. 8.000 eksemplarer.
Festugen er også at finde på Facebook og Instagram.
www.slagelsefestuge.dk

