Umeåregionens
största folkfest!

ommen till

för

42:a
året

med

Gatufest
Vill du exponera din logotyp för många människor? Förknippas med ett sammanhang där har roligt och trivs? Vill du på
köpet stötta ett av regionens största evenemang och tre ideella föreningar? Då ska du synas som sponsor av Umeåregionens
största marknad & festival; Vännäsdagarna med Gatufest!
De senaste årens utveckling har gjort Vännäsdagarna med Gatufest till regionens och södra Västerbottens största marknad &
festival, och Vännäs i särklass största evenemang med ca 35 000 besökare.
Gratis entréer, ”tätheten” på marknaden i centrum, tivolit och den stora bredden i underhållningsutbudet lockar alla generationer. På både dag- och kvällstid myllrar det av besökare i alla åldrar, vilket gör Vännäsdagarna till ett familjärt arrangemang. De
gratis entréerna är möjliga tack vare våra sponsorer, samt många ideellt arbetade timmar inom föreningslivet. Detta marknadsförs hårt, vilket naturligtvis ger dig som sponsor en extra portion goodwill!
Förutom exponeringen/marknadsföringen finns många långsiktiga effekter av sponsorskapet och evenemanget - att det händer
mycket, att våra medborgare har något att se fram emot och att Vännäs lever upp och ”sätts på kartan” gynnar hela näringslivet
på sikt.
Vi hoppas att Ni vill vara med och stötta årets arrangemang, så att Vännäsdagarna kan leva vidare och fortsätta att utvecklas, till
gagn för hela regionen.
Vännäsdagarna med Gatufest pågår under dagarna tre, alltid andra helgen i juli. Boka ditt sponsorpaket så snart som möjligt,
dock senast 31 maj om ni vill hinna vara med i all vår annonsering.

Huvudsponsorpaket
Paket nr 1 + logga på T-shirtarna och annons på skärmen vid scenen

49 000 kr
Sponsorpaket 1

Sponsorpaket 3

Paket nr 2 med extra stor exponering av
logotyp i de olika sammanhangen, högtalarreklam över festområdet vid minst ett utrop
alla tre dagar. Vi är öppna för ytterligare
önskemål
25 000 kr

Företagets logotyp i programbladet, affischeringen och även länk på evenemangets
webbplats

Sponsorpaket 2

Sponsorpaket 4

Paket nr 3 med större logotyp i annonseringarna, logotyp i dagstidningen och inlägg
med logotyp på Facebook kopplad till
evenemanget.

Företagsnamn i programbladet, affischeringen och även länk på evenemangets webbplats

Priser 2018 exlusive moms

Bokning: info@vannasdagarna.se
eller 0730-93 50 05

5 500 kr

3 300 kr

2 200 kr

