BLIV SPONSOR AF ELSK AALBORG
Vi ønsker at indgå et samarbejde med jeres virksomhed i Aalborg, ved at lave en fast sponsoraftale.
De nye sponsorpakker gør det muligt for virksomheder, at bidrage til visionen om at engagere
mennesker i at elske Aalborg ved hjælp af de tre værdier; venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.
Som virksomhed har I muligheden for, at vælge mellem flere pakkeelementer. Priserne på pakkerne ligger på 5000, 10.000 og 15.000 kr. pro anno og er sat ud fra eksponeringsværdien. Ud over
det kontante bidrag til Elsk Aalborg, er det et krav, at alle sponsorer deltager aktivt i visionen under
Elsk Aalborg ugen, hvert år i uge 38.
Ønsker I at vide mere, eller indgå en sponsoraftale med Elsk Aalborg, bedes I henvende jer til
Peder Morre, projektleder for Elsk Aalborg. Efter aftale vil I modtage en kontrakt med detaljeret
beskrivelse af forventninger og krav for samarbejdet.
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Sponsorvæg: Jeres virksomheds logo vil fremkomme på vores sponsorvægge på facebook.com/
elskaalborg og forsiden på hjemmesiden elskaalborg.dk.
Facebookopslag: Jeres virksomhed vil blive nævnt på Elsk Aalborgs facebookopslag. Alt afhængig
af sponsorpakke, vil I blive nævnt på fem til ti opslag pro anno.
Events: Elsk Aalborg har jævnligt events på Nytorv i Aalborg, hvor forbipasserende inviteres til
at deltage i en simpel Elsk Aalborg aktivitet. Her vil jeres virksomheds logo blive eksponeret på
plakater eller roll-ups ved tre events pro anno.
Logo: Elsk Aalborgs logo må bruges i jeres virksomheds eget PR-øjemed. F.eks. ”virksomhedsnavn” støtter Elsk Aalborg. Kan bruges i email-signatur, Facebook, hjemmeside, butikker, offentligt
rum etc.. Retningslinjerne beskrives i en særskilt kontrakt.
Peder Morre
Projektleder for Elsk Aalborg
Tlf.: +45 40 59 46 69
peder@elskdanmark.dk
Læs mere på elskaalborg.dk/stoet
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