Bliv firmasponsor 2019
i Kulturhavn Gilleleje - og skab værdi!
Kulturhuset i Kulturhavn Gilleleje har siden åbningen i december 2016 været med til at skabe et nyt kulturelt og socialt
samlingssted for borgere og besøgende i Gilleleje. Huset syder og bobler af liv fra morgen til sen aften med et fantastisk
besøgstal på ca. 600.000 årligt, til gavn for både faste borgere og turister. Ydermere styrker et aktivt kulturliv
mulighederne for at tiltrække tilflyttere til Gilleleje – vor by på toppen!

Fonden Kulturhavn Gilleleje og Kulturhavn Gillelejes Venner byder indenfor til partnerskab.
Et sponsorat lukker op for en række muligheder. Virksomheden kan træde ind i et samarbejde med de frivillige om at
lægge kursen for kulturlivet i Gilleleje – eller man kan aktivere sine sponsorater efter egen lyst, alt efter temperament.
Kulturhavnen stiler mod at etablere et erhvervsnet omkring Kulturhavnen, og for at ramme erhvervslivets ønsker, har vi
brug for input og ønsker som ledetråde for arbejdet. Hér kommer sponsorer og bidragsydere i første parket ved
beslutningerne om udformning og indhold. Som en start arrangeres et ”gå hjem møde” årligt med en spændende
foredragsholder.
Kulturhavnen har fokus på at skabe events og koncerter, der har relevans for vore sponsorer og samarbejdspartnere, og
dialogen er derfor vigtig. ”Ønskesedler” er kærkomne og for at illustrere:
IT-virksomheder kunne være interesserede i workshops og foredrag med udgangspunkt i programmering eller
ligefrem e-sport.
Byggebranchen kunne træde ind i samarbejde omkring mindre men effektfulde messer og foredrag om byggeri og
arkitektur
Industrivirksomheder kunne deltage i messer m.m. om teknologi, produkter og industrielt design m.m.

Samskabelse med relevans for virksomheder, medarbejdere og borgere.
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Glæd dine kunder og medarbejdere med biobilletter og arrangementer
-

styrk virksomhedens identitet og spred glæde

Sponsoraterne tegnes alt efter formåen og behov fra kr. 5.000,- til det uendelige… men i pakkeformen op til 50.000-,
(eksklusive moms) årligt. Vi kan altid skræddersy til din virksomheds behov, og vi hjælper med glæde din virksomhed
med at aktivere sponsoratet, så I får mest mulig glæde ud af de penge - og meget gerne menneskelige ressourcer – I
investerer i samarbejdet.
Dels følger der biobilletter, der kan bruges frit, med i pakkerne, dels åbner sponsorater for mange muligheder for
medarbejder- og kundeevents i de lækre omgivelser.

Sponsorater i lokale kultur- og idrætsforeninger skaber højest loyalitet og genkendelse altså højest return of investment pr. sponsorkrone

Kilde: SponsorTrends 2015 (Undersøgelse foretaget af Sydbank)

Fra” vennerne” i SportEvent Danmark finder vi belæg for, hvad vi tror på. Nemlig, at loyaliteten overfor og ”awareness”
omkring de virksomheder, der sponsorerer populære lokale kultur- og idrætsinitiativer er meget høj. For jeres
virksomhed betyder det, at den eksponering vi kan tilbyde som en del af sponsoraterne giver jer et højt og længe
varende ROI set i forhold til megen anden markedsføring og branding.

-

Og jo mere man engagerer sig og fortæller om sit sponsorat – jo mere får virksomheden ud af det!
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Sponsoraftaler 2019
Bronze

Sølv

Guld

Platin

10 stk.

20 stk.

-

-

Biobilletter og popcorn

-

-

40 stk.

-

Biobilletter, popcorn og sodavand

-

-

-

80 stk.

6 stk.

12 stk.

16 stk.

20 stk.

3-retters middag for 2 personer i ”Bolværket”

-

-

1 stk.

2 stk.

Benyttelse af én af biografsalene til en privat
forestilling (filmleje betales af sponsor)

-

-

-

1 gang/år

Eksponering Biospot sponsoroversigt (still)

X

X

X

X

Eksponering på foyerskærm (still)

X

X

X

X

1 mdr.

2 mdr.

4 mdr.

12 mdr.

Eksponering med logo på månedlig plakat

-

-

-

4 mdr.

Logo/link på kulturhavngilleleje.dk

X

X

X

X

Møde/konference (ml. 8.00 og 14.00) i Bio 1 / 2

-

-

-

Efter aftale

X

X

X

X

X

X

X

5.000

10.000

20.000

50.000

Biobilletter

Billetter til et valgfrit arrangement (næsten alle KGs
arrangementer samt alle udendørs koncerter)

Eksponering med logo på månedsflyer

15% rabat på leje af Bio1/2 / Mezzaninen – priser se:
http://www.kulturhavngilleleje.dk/da/udlejning.aspx
Forsalg til events og koncerter alm/VIP
Pris for sponsorat kr./år eksklusiv moms

Sponsorer har adgang til at leje de 2 biografsale til private forestillinger til én af de programsatte film, eller leje en film
efter eget ønske ligesom sponsor kan tilkøbe en streaming af en koncert, sportsaktivitet eller andet.
Salene og Mezzaninen lejes i øvrigt ud og er velegnede til kurser, kundearrangementer, produktlanceringer eller hvad en
virksomhed måtte have brug for.
PS.: Af hensyn til den almindelige afvikling af biografforestillingerne skal bookninger af biografsalene ske mindst 3
måneder før og bekræftes af bookingafdelingen.
Reklamer i biografen:
Biospot (logo) inden reklamefilmene: info@kulturhavngilleleje.dk og tlf.: 7023 0330
Reklamerne i biografen håndteres af FS2 Reklame: Jesper Hansen jeh@fs2.dk og tlf.: 2286 8970.
Reklame på bagsiden af biografbilletterne F.eks. 12.000 billetter for 12.000 kr. + moms håndteres af Kulturhavn
Gillelejes Venner: Carsten Holm ch@kgv.dk og tlf.: 2448 4804.
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Vil du høre mere?
Så står Kulturhavn Gillelejes Venner klar med uddybning af mulighederne for aktiviteter, som skal blive til gavn for os
alle – unge som gamle – små som store virksomheder.

Kontakt til sponsorer og bidragsydere varetages af:
Carsten Holm, sponsorgruppen på telefon: 2448 4804 eller på e-mail: ch@kgv.dk

Samarbejde om seminarer, messer mv:
Jens Møller Andersen, leder: 7023 0330 eller på e-mail: info@kulturhavngilleleje.dk

Lej Kulturhavnen:
Alle Kulturhavnens lokaliteter kan lejes - og vi byder velkommen til både erhvervsliv, private og foreninger. Vi kan
rumme fra 2 - 140 i tilhørere i samme lokale inden døre og op til 800 udendørs. Samlet kan vi huse op til 500 gæster
inden døre på én gang.
Se info og priser på: http://www.kulturhavngilleleje.dk/da/udlejning.aspx . Forespørgsler samt bookinger af lokaler
rettes til: Tel: 7023 0330 eller til info@kulturhavngilleleje.dk
Priseksempler excl. moms:
Bio 1, kapacitet 139 personer:
Hverdage fra tidligst kl. 08.00 - kl. senest 14.00 Kr. 4.100 inkl. den faste teknik.
Bio 2, kapacitet op til 50 personer
Hverdage fra tidligst kl. 08.00 - kl. senest 14.30 Kr. 2.000 inkl. den faste teknik
Restaurant Bolværket står klar med forplejning efter jeres ønsker:
Eks: Morgenmad, formiddagskaffe, vand, samt frokost – pizzabuffet m. salat ved. 30 pers kr. 270,-/ couv.

Om Kulturhavn Gilleleje
Huset inklusive biografen drives af mere end 160 frivillige, der tilrettelægger og gennemfører husets aktiviteter. Foreningen
Kulturhavn Gillelejes Venner er en forening af frivillige, som via et betalt medlemskab, støtte fra fonde, puljer og ved
firmasponsorater vil være med til at støtte initiativtagere og arrangører af bl.a. kulturelle events, musikarrangementer,
kunstudstillinger, foredrag og temamøder i kulturhuset. Alt dette som gør kulturhuset til et levende aktiv for Gilleleje by – baseret på
lokale visioner og et stærkt fællesskab.
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