1(4)

Haderslev november/december 2018
Kære nye eller ‘gamle’ sponsor!
Forberedelserne til den 39. Kløften Festival er i fuld gang, og i 2019 ligger festivalen den 27., 28. og 29. juni.
De første bandsnavne er sluppet løs - glæd jer til Dodo & The Dodos, Jacob Dinesen, Rasmus Walter, Silas Bjerregaard samt selvfølgelig Tom Donovan. Og der kommer mange flere. Følg programlægningen på Kloften.dk
Vi glæder os til at præsentere endnu et spændende og varieret musikprogram som fordeles på 5 (måske) 6
scener rundt i hele Kløften.
Som de forrige år er der mulighed for at vælge mellem tre forskellige sponsorater:
Almindeligt sponsorat, Stor-sponsorat eller VIP-sponsorat
Vi glæder os over alle sponsorater, men håber at endnu flere vil tegne et af de større sponsorater, så jeres
virksomhed kan være med til at give en ekstra håndsrækning til Kløften Festival.
Og jo større sponsorat, des flere fordele, og bedre synlighed for jeres virksomhed, før og under festivalen.
To nyheder i 2019
1) Find to nye sponsorer og du får ekstra 1 stk. 3-dagesbillet! Send blot navnene på firmaerne og kontaktpersonerne til bent@kloften.dk, og vi kvitterer med 1 ekstra 3-dagesbillet, når sponsoraterne er tegnede!
2) Bestil dit sponsorat og evt. annonce senest mandag den 17. december, og deltag i lodtrækningen om
2 x 1 stk 3-dagesbillet til Kløften Festival! Faktureringen kan udskydes til januar 2019.
Vi håber at se jer til KLØFTEN FESTIVAL 2019 - og husk en kløftenbillet er alle tiders julegaveidé!

Med mange hilsner
Ida Andersen - Formand
Støtteforeningen for Kløften Festival

Følg Støtteforeningen og Kløften Festival
på de sociale medier:l

Støtteforeningen for Kløften Festival
Sponsortegningen c/o Bent Nitz • Nederbyvænget 170 • 6100 Haderslev
Tlf. 30 34 06 34 • bent@kloften.dk
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Generelle sponsorfordele Kløften Festival 2019
Almindeligt sponsorat 3.400 kr + moms
Fribilletter ✔
Sponsorreception ✔

Rabat på
personalebilletter ✔
Hvis du også køber
en annonce ✔
Firmalogo eller
firmanavn gratis ✔

Link ✔

• For hvert sponsorat på 3.400 kr. + moms modtages 2 stk. 2-dages
fribilletter fredag-lørdag, samt 2 invitationer til sponsorreceptionen
torsdag den 27. juni fra kl. 18.30 til 20.00, der samtidig giver adgang
til torsdagskoncerterne.
Særskilt invitation til sponsorreceptionen følger medio juni.
• Der kan købes op til 15 stk. voksenbilletter med 50 kr. rabat pr. sponsorat. Der kan
frit vælges mellem de forskellige billettyper.
Der garanteres for personalebilletter frem til torsdag d. 4. april. Når sponsoratet er
betalt, vil I modtage fribilletterne og en bestillingsseddel til personalebilletterne!
• Som sponsor får du endvidere 10% rabat på annoncer i Kløften Festivals program.
• Du får Kløftensponsorlogoet med i din annonce.
• Du får dit firmalogo eller -navn gratis med på logobannere på festivalpladsen.
• Du får dit firmalogo eller -navn gratis med i ‘Tak til sponsorerne’-annoncer i
JydskeVestkysten og Haderslev Ugeavis.
• Du får dit firmalogo eller -navn gratis med i Kløften Festivals program og på Kløftens
hjemmeside www.kloften.dk
• Link fra www.kloften.dk til egen hjemmeside koster 400 kr. + moms.

Stor-sponsorfordele Kløften Festival 2019
Stor-sponsorat 6.000 kr + moms
Alt som ovenfor
under generelt ✔

+ • Du får yderligere 1 stk. gratis 3-dagesbillet til Kløften Festival. I alt 3 billetter - også til
sponsorreceptionen.
+ • Du får mulighed for at købe op til i alt 25 medarbejderbilletter med 50 kr. rabat pr billet.
+ • Som Storsponsor får du endvidere 15% rabat på annoncer i Kløften Festivals program.
+ • Du får et gratis link fra Kløftens hjemmeside.
+ • Du får 15 drikkevarebilletter uden beregning.

VIP-sponsorfordele Kløften Festival 2019
VIP-sponsorat 15.000 kr + moms
Alt som ovenfor
under generelt ✔

+ • Du får yderligere 4 stk. gratis 3-dagesbilletter. I alt 6 billetter - også til sponsorreceptionen.
+ • Du får mulighed for at købe op til i alt 50 medarbejderbilletter med 50 kr. rabat pr billet.
+ • Som VIP-sponsor får du endvidere 20% rabat på annoncer i Kløften Festivals program.
+ • Du får dit firmalogo eller -navn gratis med på fem særskilte VIP-sponserbannere.
+ • Du får dit firmalogo eller -navn gratis med på oversigten på midtersiderne i programmet.
+ • Du får et gratis link fra Kløftens hjemmeside.
+ • Du får dit firmalogo eller -navn gratis med i stor størrelse i Kløftenprogrammet.
+ • Du inviteres med op til tre ledsagere til en guidet tur back-stage på Store Scene fredag
eller lørdag. Nærmere om dette følger senere.
+ • Du inviteres med op til tre ledsagere til champagnebrunch lørdag den 29. juni.
Nærmere om dette følger senere.
+ • Du får 30 drikkevarebilletter uden beregning.
+ • Du inviteres med op til tre ledsagere til en gratis koncertoplevelse incl. spisning i løbet
af efteråret/vinteren 2019/2020.
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SPONSORAFTALE & ANNONCEBESTILLING 2019
Udfyld formularen på hjemmesiden eller send som pdf-fil til bent@kloften.dk

n
n
n

n
n

Jeg bestiller hermed et almindeligt sponsorat til 3.400 kr. + moms. Faktura ønskes i 2019

n
Faktura ønskes i 2019 n

n

Jeg bestiller hermed et Stor-sponsorat til 6.000 kr. + moms. Faktura ønskes i 2019
Jeg bestiller hermed et VIP-sponsorat til 15.000 kr. + moms.
Jeg vil gerne bestille link til www.

400 kr. + moms. Gratis for Stor- og VIP-sponsorer.

Jeg vil gerne bestille en annonce som afkrydset nedenfor.

Annonceinformation
Programmet er i format B 21 x H 20,5 cm. Programmet er gratis og det distribueres lokalt og landsdækkende.
Oplag: 7000 ekspl. Udsendes ultimo april 2019. Bestil evt. programmet fra sidste år til orientering.

HUS
n 1/1 sides annonce
B 194 mm x H 190 mm
pris 6.150 kr. + moms
10% r K!
aba
annon
cer, hv t på
is du o
n 1/2 sides annonce
B 194 mm x H 90 mm
pris 3.250 kr. + moms
er spo
nsor! gså
n 1/4 annonce
B 94 mm x H 90 mm
pris 1.950 kr. + moms
HUS
15% r K!
abat p
annon
å
cer, h
n 1/8 annonce højformat
B 45 mm x H 90 mm
pris 1.100 kr. + moms
er Sto vis du også
r-spon
sor!
n 1/8 annonce bredformat
B 94 mm x H 43 mm
pris 1.100 kr. + moms
HUSK
!
20% r
n 1/12 annonce bredformat
B 94 mm x H 27,33 mm
pris 750 kr. + moms
aba
annon
cer, hv t på
is du o
er VIP
gså
n 1/16 annonce
B 45 mm x H 43 mm
pris 625 kr. + moms
-spon
sor!
n 1/24 annonce
B 45 mm x H 27,33 mm
pris 425 kr. + moms
n Farvetillæg, 1 valgfri farve
pris 100 kr. + moms uanset størrelse
n Farvetillæg, 4-farve
pris 400 kr. + moms uanset størrelse
n Gentag min ANNONCE fra sidste år n Jeg sender materiale til ny annonce n Send ny korrektur

BEMÆRK! Jeres FIRMALOGO kommer med i programmet uden beregning!

Annoncepriserne er incl. layout, scannning m.v.
Deadline for færdigt annoncemateriale: FREDAG d. 29. MARTS 2019
Annoncemateriale og evt. nye logoer sendes til Tekst & Design • Odinsvej 16 • 6100 Haderslev
kirk@tekstogdesign.dk Evt. spørgsmål om annonceproduktionen på tlf. 26 81 31 32.
Dato:

/

Adresse:
Kontaktperson:

Evt. stempel

201_ Firma:

Tlf.:
Postnr. / by:

Ny sponsor?

aktuel e-m@il:

Evt. bemærkninger:

Støtteforeningen for Kløften Festival
Sponsortegningen c/o Bent Nitz • Nederbyvænget 170 • 6100 Haderslev
Tlf. 30 34 06 34 • bent@kloften.dk

n

3 stk

6 stk

STOR-SPONSOR 6.000

VIP-SPONSOR

15.000

2 stk

2 dages
fribillet
fredag &
lørdag

3.400

ALMINDELIGT
SPONSORAT

Pris
excl.
moms

6 stk

3 stk

2 stk

Billet til
reception
& musik
torsdag

20%

15%

10%

Rabat på
annonce i
Kløftenprogram

50 stk

25 stk

15 stk

50 kr rabat
ved køb af
ekstrabilletter

Ja
Stort

Ja

Ja

Logo på
bannere
på
pladsen

SKEMATISK OVERSIGT OVER DE TRE SPONSORTYPER:

Ja
Stort

Ja

Ja

Logo i
annoncer
‘Tak til
sponsorer’

Ja
Stort

Ja

Ja

Logo i
program &
hjemmeside

Ja

Ja

Nej

Gratis
link på
hjemmeside

Nej

Nej

Ja - med Ja - med
4 pers.
4 pers.

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Brunch & Gratis
5 bannere
backstage- koncert & med alle
besøg
mad
VIPlørdag
sponsorer

30 stk

15 stk

Nej

Gratis
drikkekort
a 45 kr
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