2018
JUBILEUM

50
ÅR

INBJUDAN
ATT SPONSRA KANALYRANS
50-ÅRSJUBILEUM !

KANALYRAN FIRAR 50 ÅR
Den 6-8 juli 2018 firar vi 50-årsjubileum. Detta ska inte gå obemärkt förbi. Årets upplaga av Kanalyran kommer kryddas ordentligt jämfört med tidigare år med nya större inslag, men samtidigt
med många traditioner i behåll, samt att vi uppmärksammar år
1968 då den första Kanalyran anordnades. På baksidan följer
jubileumsprogrammet i korthet, läs mer på www.kanalyran.se

Grundsponsor
I paketet ingår:
• I samband med att företaget anmäler sig som sponsor offentliggörs detta
på Kanalyrans Facebooksida, inklusive länk till företagets hemsida alt Facebooksida
• Omnämnande på Kanalyrans hemsida, inklusive länk till företagets hemsida
• Omnämnande i jubileumsprogrammet som delas ut före och i samband
med Kanalyran
• Omnämnande i tackannons i Melleruds Nyheter
• Rätt att använda Kanalyrans namn i marknadsföringen
• Två biljetter till sponsorkvällen torsdag 5 juli på Café Gruzzolo med mingelmat och underhållning
Pris: 0-5 anställda, 1500 kr • 6-10 anställda, 2000 kr • 11+ anställda, 2500 kr

Silversponsor
I paketet ingår allt i grundsponsorpaketet samt:
• Ytterligare två biljetter till sponsorkvällen
• Två entrébiljetter till lördagskvällen på Köpmantorget
• Exponering av företagets logotype på Kanalyrans hemsida
• Större text i omnämnandet i jubileumsprogrammet
• Företagets logotype syns på vepa som placeras intill huvudscenen under
fredag och lördag
• Silversponsorer ges också möjlighet att köpa entrébiljetter till lördagskvällen
för utdelning till personal, affärskontakter och kunder. Entrébiljetterna faktureras tillsammans med sponsorsavgiften.
Pris: Grundsponsring + 2500 kr

Guldsponsor
I paketet ingår allt i grund- och silversponsorpaketen samt att företaget knyts
till en viss artist eller aktivitet som presenteras i samarbete med företaget i
annonsering, presentation på scen med mera.
Pris:
Beroende på artistens eller aktivitetens kostnad samt om man är ensam
sponsor eller delar sponsorskapet med fler företag.
Lägsta nivå är 7000 kr, antingen som ensam sponsor för mindre artist eller
aktivitet eller som delsponsor för någon av de större artisterna.

GÖR SÅ HÄR:
Anmäl ditt företag för sponsring genom att fylla i formuläret på
http://www.kanalyran.se/svarstalong-foer-foeretag/
alternativt genom att returnera bifogad svarstalong.
För samtliga sponsorsnivåer sker fakturering för ”exponering och reklam i
samband med Kanalyran 2018”. Priser är angivna exklusive moms.
Varmt välkommen att sponsra Kanalyrans 50-årsjubileum!
Kanalyrekommittén
Lars Nilsson, Jenni Hagman och Glenn Nordling
kanalyran@mellerud.se

JUBILEUMSPROGRAMMET I KORTHET
Läs mer på www.kanalyran.se

Torsdag 5 juli
• Nyhet!
Sponsorkväll med mingelmat och musikunderhållning på Café Gruzzolo

Fredag 6 juli
• Barnunderhållning på stora scenen på Köpmantorget
• Kopremiering
• Start av Starke Man-tävlingen på fredagskvällen
• Nyhet! På Köpmantorget kommer det finnas ett gemensamt serveringsområde/food court där 5-6 krögare kommer sälja mat och dryck. Detta område
finns både under fredag och lördag
• Från 20.00 är det dans till Wahlströms och vid midnatt stiger HitsDotCom
upp på stora scenen

Lördag 7 juli
• Aktiviteter likt tidigare år på Köpmantorget bland annat kortege, musikunderhållning, jordbruksaktiviteter med mera
• Nyhet! Smakfesten är en matmarknad med lokal profil där producenter
visar upp och säljer sina varor på parkeringen utanför Närhälsan. Där blir det
också musikunderhållning med Annather Seaman, Forever Floydian,
Lalita och Stellan Johansson
• Loppmarknad på Storgatan i Melleruds IF:s regi
• Nyhet! Efter avslutande tävlingar i herrklassen inleds även en
Stark Kvinna-tävling
• Nyhet! Köpmantorget stängs av och blir entrébelagt då vi under kvällen
kommer att bjuda på tre större musikinslag. Två framträdanden med riksbekanta artister och som avslutning kan man dansa till Haaks!

Söndag 8 juli
• På söndagen flyttar vi upp till Håverud med barnaktiviteter med mera samt
final i Stark Kvinna-tävlingen

