BLI BESKYDDARE AV MEDELTIDSVECKAN 2017
Medeltidsveckan är en festival som sker i en unik miljö och på en plats med förutsättningar som saknar
motstycke. Vi är en plattform och grogrund för mängder av aktörer som här finner en plats att utvecklas och
existera på. För att säkerställa festivalens framtid väljer därför många att ta aktivt ansvar för Medeltidsveckan
genom att bli officiell Beskyddare.

MEDELTIDSVECKAN 6 - 13 AUGUSTI 2017

BESKYDDARE AV MEDELTIDSVECKAN
Medeltidsveckan består av 183 timmar från öppning till avslutning. Varje timme söker en beskyddare. Vi hoppas att just ni vill bli en av de viktiga
beskyddarna. Alla pengar detta genererar till Medeltidsveckan används till att bevara och utveckla Medeltidsveckan på Gotland.

BESKYDDARE AV EN TIMME, BESKYDDARSIGILL BRONS
3 000 kr – Beskyddare av en ospecificerad timme.
•
•
•
•

Beskyddardiplom.
Ett digitalt beskyddarsigill ”Beskyddare av Medeltidsveckan” för 2017 att använda i er egen marknadsföring.
4 stycken fribiljetter till sommarens tornerspel som arrangeras mellan vecka 27 och vecka 31.
Exponering på det timschema som finns strategiskt placerat på Medeltidsveckans marknad och vid
tornerspelsarenan.
• Exponering i Medeltidsveckan programtidning.
• Exponering med företagsnamn och länk på Medeltidsveckans hemsida.

BESKYDDARE AV EN TIMME, BESKYDDARSIGILL SILVER
5 000 kr – Beskyddare av en specificerad timme.
Allt som ingår i Beskyddarsigill Brons med följande uppgradering:
• Ni väljer själva er beskyddartimme. Den exponeras med en utstickande färg på timschemat.
• Exponering med företagsnamn i fetare stil och länk på Medeltidsveckans hemsida.
• Ditt beskyddarskap ropas högtidligt ut på Medeltidsveckans Facebooksida som har 17 000 följare.

BESKYDDARE AV EN TIMME, BESKYDDARSIGILL GULD
10 000 kr – Beskyddare av en specificerad timme.
Allt som ingår i Beskyddarsigill Brons och Silver med följande uppgradering:
• 12 stycken fribiljetter till sommarens tornerspel som arrangeras mellan vecka 27 och vecka 31.
• 8 stycken fribiljetter till föreställningar under Medeltidsveckan.
• Större exponering i Medeltidsveckans programtidning än Brons och Silver.
• Tydligare exponering av företagsnamn med länk på Medeltidsveckans hemsida.

JAG VILL BLI BESKYDDARE AV MEDELTIDSVECKAN 2017:

3 000 kr - Beskyddarsigill Brons, en ospecificerad timme. När alla timmar är bokade meddelar vi vilken som blir just din.
Jag önskar fler ospecificerade timmer. Antal:

5 000 kr - Beskyddarsigill Silver, en specificerad timme.
Jag önskar följande timme, ange dag och tid (ex. tisdag 8 aug, kl. 14-15):

10 000 kr - Beskyddarsigill Guld, en specificerad timme.
Jag önskar följande timme, ange dag och tid (ex. tisdag 8 aug, kl. 14-15):

Jag önskar teckna avtal över 3 år.
Jag vill bli kontaktad för att utveckla ett större samarbete med Medeltidsveckan. Lämna dina kontaktuppgifter här nedan.

Alla priser är exkl. moms.

KONTAKTUPPGIFTER
Företag / Beskyddarens namn:

Telefon:

Kontaktperson:

E-post:

Gatuadress:

Postnummer och ort:

Skicka in denna talong via post eller maila dina uppgifter till oss.
Medeltidsveckan på Gotland | Strandgatan 14 | 621 56 Visby | info@medeltidsveckan.se | 0498- 29 10 70
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