Lilla Edetmässan 2019

Bli huvudsponsor!

Helgen 6-7 april går vårens höjdpunkt
i vår kommun, Lilla Edetmässan,
av stapeln i Strömshallen!

• Ditt företag får synlighet i tryckt och digital press, sociala medier, mässtidning, mässblad, på planscher och i informationsfoldern samt på skyltar och banderoller.

Ditt företag vill väl vara med och synas
som sponsor?

Full aktivitet under två dagar - passa på att synas!
Under två dagar finns möjlighet att göra affärer, skapa kontakter och
visa upp företaget för tusentals besökare.
Utställare, företag, föreningar och kommunen medverkar. Vi får också
njuta av god mat, mingla och umgås, fika och lyssna på uppträdanden
från scenen med mera.
Lilla Edetmässan är ett inarbetat koncept och en riktig folkfest i vår
kommun - mässan blir den tolfte i ordningen. Antalet besökare ökar
stadigt och vi räknar i år med att över 2 000 personer kommer!
Som företag kan du välja att synas som huvudsponsor eller sponsor.

Huvudsponsorer får stor uppmärksamhet under mässan och har möjlighet att visa
sitt engagemang för kommuninvånarna!

• Möjlighet att tala direkt till besökarna genom att skapa er egen scenshow! Syftet kan
vara att visa vem ni är eller rekrytera personal. Kanske genom en uppvisning eller lek?
• Monter 16m², värde 12 000 kronor ingår. För medlem i FöretagsCentrum är montern värd
6 000 kronor.
• Grundkostnaden är 30 000 kronor, men ditt företag kan också bidra på annat sätt och då
räknas detta av på kostnaden. Vi skräddarsyr ditt sponsorskap tillsammans!

Bli sponsor!

Sponsorer visar sitt engagemang för besökarna genom synlighet!
• Ditt företag får synlighet i sociala medier, mässtidning och informationsfoldern.
Möjlighet att köpa skyltar och banderoller till reducerat pris.
• Möjlighet att tala direkt till besökarna genom att skapa er egen scenshow! Syftet kan
vara att visa vem ni är eller rekrytera personal. Kanske genom en uppvisning eller lek?
• Monter 8m², värde 8 600 kronor ingår. För medlem i FöretagsCentrum är montern värd
4 300 kronor.
• Kostnaden är 10 000 kronor.

Ta chansen att synas och sponsra Lilla Edetmässan!
Anmäl ditt företag som sponsor till: foretagscentrum@lillaedet.se senast 31 januari 2019.
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