FÖRETAGSSPONSRING
TILL
KANALYRAN
5 - 7 JULI 2019

VÄLKOMNA ATT BLI
SAMVERKANSPARTNERS TILL
ÅRETS STADSFEST I MELLERUD!
Här kan du marknadsföra ditt företag i sponsringspaketen:
Guldpaket, silver och grundsponsring.
Samverkanssponsorer är viktiga partners för Kanalyran som är en mångårig
tradition i Mellerud! Här bidrar kommuninvånare, näringsliv,
kommun, företagsföreningar, föreningslivet gemensamt för att föra
traditionen vidare.
Kanalyran är en omtalad stadsfest som lockar många besökare, hemvändare
och turister till Mellerud! I år välkomnar vi alla besökare till fri entré och
öppet för alla besökare med samma koncept som förra året i Centrum.
Endast sponsorer får använda varumärket Kanalyran i sin marknadsföring.
Alla sponsorer får en dekal att de sponsrar Kanalyran.

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 tackannons i Melleruds Nyheter
• Rätt att använda Kanalyrans namn i marknadsföringen
Pris: 0 – 5 anställda 1500 kr • 6 – 10 anställda 2000 kr •
11+ anställda 2500 kr

Silversponsor
I paketet ingår allt i grundsponsorpaketet samt:
• Exponering av företagets logotype på Kanalyrans hemsida
• Företagets logotype syns på vepa som placeras intill huvudscenen
under fredag och lördag
Pris: Grundsponsring + 2500 kr

Guldsponsor
I paketet ingår allt i grund- och silversponsorpaketen samt valfritt om
företaget vill sponsra en viss artist, band eller aktivitet. Företaget
presenteras 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.
Anmäl ditt företag för sponsring genom att fylla i formuläret på
http://www.kanalyran.se/svarstalong-foer-foeretag/ alternativt genom
att returnera svarstalong på kanalyran.se sponsring.
För samtliga sponsorsnivåer sker fakturering för ”exponering och
reklam i samband med Kanalyran 2019”.
Priser är angivna exklusive moms.
Kanalyrekommittén
Marie Hörnlund
Tel: 0530-181 08
kanalyran@mellerud.se

PROGRAMMET I KORTHET

SPONSRA ER FAVORIT!
FREDAG
TROLLKARLEN ASON BSON CSON
Med löfte om trollbindning på ett roligt och lärorikt sätt, kommer den glade
trollkarlen till Kanalyran. Han trollar för och tillsammans med barnen.
DATE
Det prisbelönade dansbandet som är kända från bland annat Melodifestivalen
och Dansbandskampen, bjuder upp till dans på fredagskvällen. Flera av
bandmedlemmar har nära anknytning till Mellerud.
HITSDOTCOM
Från midnatt och framåt natten, blir det fullt drag med detta välkända coverband
som vet hur de får igång Kanalyran.

LÖRDAG
DOTTER
En av Sveriges mest intressanta moderna popartister. Hon tippades av pressen
som vinnare av melodifestivalen förra året och slog igenom på allvar med låten
"Cry". I år framförde Dotter den nya singeln Walk With Me tillsammans med
Måns Zelmerlöv som mellanakt. Dotter är nu redo för att ta sig an den svenska
festivalsäsongen och Kanalyran.
MODERNA TIDER
Det blir Gyllene Tider-feber när Sveriges främsta tributeband, Moderna Tider,
kommer och spelar låtarna vi alla älskar.
UGGLY STRIX
Med Magnus Ugglas bästa repertoar och mellansnack, ger Uggly Strix kanalyregästerna en Magnus Uggla i högform genom en ”The Best of” konsert.
JUST NU
Avslutar lördagskvällen gör bandet som med Tomas Ledins alla hits utlovar en
partykväll utöver det vanliga.
Program kommer inom kort på www.kanalyran.se

