Erhvervsklub ALFA
VI STØTTER

KULTUREN
I VESTHIMMERLAND

Erhvervsklub ALFA
Erhvervsklub ALFA er et tilbud til virksomheder, der ønsker at bakke
op om kulturlivet i Vesthimmerland. Bliv medlem af en unik
tværfaglig erhvervsklub og kom med indenfor i koncertsalen, bag
kulissen, og dybt ind i kunsten og musikkens verden.
I Erhvervsklub ALFA knyttes stærke og meningsfulde bånd mellem
erhvervslivet og kulturlivet. Relationer, hvor man kan få ny
inspiration, udfordre hinanden, samt udvikle synergier og værdier
sammen.

Musikhuset ALFA har nogle fantastiske rammer til at skabe
enestående kulturoplevelser for borgere og gæster i
Vesthimmerland. Som kultursponsor bidrager du til at trække store
nationale og internationale kunstnerprofiler hertil, hvilket har en
række positive afledte effekter på blandt andet bosætning og
rekruttering af arbejdskraft.
Erhvervsklub ALFA tilbyder sponsorpakker i flere størrelser, som
tilgodeser mange moderne virksomheders behov for profilering,
attraktive modydelser, netværk og lokale interesser.




Kulturpartnerskaber (forhandles individuelt)
Eventsponsorater
Klassiske kultursponsorater (ALFA-sponsor og BETA-sponsor).

Vil du være med til at skabe attraktive kulturtilbud i
Vesthimmerland, så kontakt musikhusleder Lisbeth Jagd,
lj@vmalfa.dk, for en uforpligtende snak om mulighederne i
Erhvervsklub ALFA.
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Logo og link på sponsorside på vmalfa.dk







Logo på sponsorside i halvårligt
kulturprogram*







Nye sponsorer omtales på web og i
nyhedsmail







Fysisk logoeksponering i Foyer







Logo på sponsorslide på infoskærm i foyer







Årligt VIP-arrangement for 2 personer
inkl. rundvisning/oplæg, spisning, koncert og
networking.







'Meet and Greet' ved udvalgte
arrangementer







Min. 4 x 2 entrébilletter til udvalgte
kulturarrangementer** inkl. pausedrink



Min. 8 x 2 entrébilletter til et udvalg af
kulturarrangementer** inkl. pausedrink





Mulighed for musik-/kulturfaglig sparring i
forbindelse med virksomhedens egne
kulturtiltag.





Mulighed for at knytte sponsorat til udvalgt
event med logoeksponering i foyer, min. 20
entrebilletter, samt mulighed for nærmere
aftalt salgsfremstød i foyer i forbindelse med
arrangementet.

Pris ekskl. moms



5.000 Kr.

10.000 Kr.

Min.
20.000 Kr.

* I kommende tryksager.
** ALFA tilbyder sponsorbilletter til udvalgte arrangementer, som fordeles efter først til
mølle princippet. Billetterne vil have genremæssig spredning. Denne modydelse kan
udelades i sponsoraftaler med offentlige institutioner.

