SPONSOROVERSIGT

BLIV SAMARBEJDSPARTNER OG
STØT MUSIKKEN I VIBORG

Foto: Rasmus Wang

EKSPONERING FOR MERE END 10.000 BESØGENDE ÅRLIGT

SPONSOROVERSIGT

SAMARBEJDSPARTNER – UNIKKE
OPLEVELSER TIL DIG OG DINE KUNDER

Et samarbejde med Paletten skaber stor værdi for din virksomhed. De enestående oplevelser i husets smukke
charmerende rammer er nøglen til at skaffe ny omsætning, fastholde eksisterende kunder, pleje gode samarbejdsrelationer og få flere loyale medarbejdere. Samarbejdet giver jer adgang til arrangementer af høj kvalitet,
et stort erhvervsnetværk, fremtrædende eksponering, og afholdelse af egne events i eksklusive omgivelser. Palettens store og alsidige program favner koncerter, stand-up, shows og meget mere.

Du får mange fordele som samarbejdspartner:
•

Stærkt erhvervsnetværk med regionens vigtigste virksomheder

•

Du kan altid finde en forestilling, der passer til dine kunder eller medarbejdere

•

Du kan med fordel invitere gæster med ledsager
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S P O N S O R P A K K E

1

KR. 15.000
Excl. moms pr. år

2 x sponsorkort der giver adgang til alle koncerter på Paletten
Firmalogo på www.paletten.dk
Logo, billede eller film på storskærm i huset
Ret til at benytte Palettens brand ”Vi støtter Paletten”
Mulighed for at leje Paletten på dage hvor der ikke er arrangeret koncerter
Mulighed for at købe billetter til firmates ansatte til Palettens medlemspris
(Typisk kr. 40,- under normalpris)

Mulighed for at benytte sponsorkort som betalingskort og få rabat på drikkevarer

S P O N S O R P A K K E

2

KR. 25.000
Excl. moms pr. år

4 x sponsorkort der giver adgang til alle koncerter på Paletten
Firmalogo på www.paletten.dk
Logo, billede eller film på storskærm i huset
Ret til at benytte Palettens brand ”Vi støtter Paletten”
Mulighed for at leje Paletten på dage hvor der ikke er arrangeret koncerter
Mulighed for at købe billetter til firmates ansatte til Palettens medlemspris
(Typisk kr. 40,- under normalpris)

Mulighed for at benytte sponsorkort som betalingskort og få rabat på drikkevarer

S P O N S O R P A K K E

3

KR. 50.000
Excl. moms pr. år

6 x sponsorkort der giver adgang til alle koncerter på Paletten
Firmalogo på www.paletten.dk
Logo, billede eller film på storskærm i huset
Ret til at benytte Palettens brand ”Vi støtter Paletten”
Mulighed for at leje Paletten på dage hvor der ikke er arrangeret koncerter
Mulighed for at købe billetter til firmates ansatte til Palettens medlemspris
(Typisk kr. 40,- under normalpris)

Mulighed for at benytte sponsorkort som betalingskort og få rabat på drikkevarer

SPONSOROVERSIGT

KONTAKT

At være samarbejdspartner med Paletten er ikke alene en kæmpe håndsrækning til livemusikken i Viborg!
Det er også en mulighed for at pleje kontakter og give medarbejdere eller kunder en kulturel eller festlig oplevelse
- og så er det en unik mulighed for at få eksponeret din virksomhed for mere end 10.000 besøgende om året.
Ønsker du mere information vedrørende sponsorater, er du velkommen til at kontakte sponsoransvarlig,
Peter Ramsdal på telefon 86 62 83 22 eller e-mail peter@paletten.dk
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Paletten S/I
Vesterbrogade 10
DK-8800 Viborg

CVR-nr.: 16959588

Tlf. 86 62 83 22
paletten@paletten.dk

#palettendk
www.paletten.dk

