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Laholms Guldkvälls

Silverpaket
19/10 2018 Strandhotellet, Mellbystrand

Silverpaket

Som sponsor är du med och gör Laholms Guldkväll möjlig
- därför vill vi ge dig möjlighet att visa upp ditt företag!
Med vårt Silverpaket erbjuder vi dig följande:

• Biljetter - I paketet ingår 4 biljetter inkl. vin till maten.

• Utställning - Egen utställningsplats där vi samlas för välkomstdrink.

• Programblad - I programbladet får ni plats med en halvsides annons, (format 95x120 mm).

• Hemsida - På Guldkvällens hemsida, www.guldkvallen.se finns ni med under silversponsorer.

• Utlottning - Som silversponsor deltar ni i silverutlottningen under Guldkvällen.

• Film - Er logga kommer att synas i film för Guldkvällen.

Pris: 4 700 SEK exkl. moms

Betalningsvillkor: Mot faktura. OBS. Anmälan är bindande!

Information: Birgitta Persson, Offensiva Laholm, 070 - 516 62 05

Företag 

Kontaktperson:

Telefon 

E-post 

Adress

Postadress

Organisationsnr

Antal vin Antal alkoholfri Jag/vi har särskilda önskemål, t.ex. allergi

vin & mat alkoholfritt & mat orsak
välkomstdrink välkomstdrink antal
1 glas vin till förrätt alkoholfri dryck
2 glas vin till varmrätt

Mejla din bekräftelse till birgitta@11kundfokus.se.
För frågor kontakta Birgitta på 070 - 516 62 05.
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Välkommen till Guldkvällen, här kommer lite info kring ditt sponsorskap

Som sponsor är du extra viktig för oss och vi vill att din kväll ska bli så bra den bara kan. 
Därför följer här lite info och hålltider för det material vi behöver få av dig för att vi ska 
kunna marknadsföra ditt företag på bästa tänkbara sätt.

På följande platser kommer ni att synas:
Webben - samtliga sponsorer kommer att presenteras på www.guldkvallen.se. Guldspon-
sorer på förstasidan och silver- och bronssponsorer på sponsorsidan. Ju fortare ni bokat 
paket och leverar logga, ju snabbare kommer ni upp på webben.
     Till det behöver vi er logga skickad till oss

Programblad - i programbladet får ni som guld- och silversponsorer ett annonsutrymme, 
bronssponsorer får sin logga i programmet. Annonser samt logga i tryckformat (brons) 
skickas till oss, snarast. Dock absolut senast 11 oktober
     Annonsformat: Guldannons 95x178mm (bxh)
             Silverannons 95x120mm (bxh)
             Bronsannons - logotyp i tryckformat

Film - i filmen som presenterar de nominerade under Guldkvällen finns er logga med
     Till det behöver vi er logga skickad till oss

Bordsvärdsskap - gäller dig som guldsponsor. På bordet finns er logga på bordsdekoratio-
ner som hälsar gästerna välkomna till just ert bord
     Till det behöver vi er logga skickad till oss

Utställningsplats - som guld- och silversponsor finns det möjlighet att ställa ut med rollup 
eller liknande under mottagningsminglet
     Ni tar själva med material och sätter upp i anslutning 
             med att ni kommer, eller levererar det till Strandhotellet under eftermiddagen

materialet skickas till anna-lena.karlsson@laholm.se

Frågor kring sponsorpaket kontakta Birgitta Persson, birgitta@11kundfokus.se eller ring 070 - 516 62 05.


