BJURHOLMSDAGARNA
30 juni - 1 juli 2018
Marknaden och Bjurholmsdagarna är Bjurholms
största evenemang och viktiga dagar både för
kommunen, föreningslivet och näringslivet i övrigt.
Kommunen besöks då av ca 3 000 besökare från när och fjärran. För att
kunna utveckla dessa dagar med ett bredare utbud av knallare, ett
attraktivt underhållningsprogram både dag- och kvällstid samt fortsatt
gemensam marknadsföring krävs både hårt arbete och kapital.
Årets Bjurholmsdagar blir en omstart och genomförs i samarbete med
Destination Bjurholm ek.för., Bjurholms kommun och några föreningar.
Föreningarna arbetar ideellt för Bjurholmsdagarna, men saknar
möjligheten att kunna bidra med ekonomiska medel. Därför undrar vi nu
om ni företagare vill stötta Bjurholmsdagarna genom att ge ett bidrag.
På sikt vill vi hitta en hållbar samarbetsform med er företagare för att
göra Bjurholmsdagarna mer attraktivt med många aktiviteter som gagnar
Bjurholm. Det ger er som företagare en marknad att exponera sig på,
våra ungdomar har något att se fram emot och Bjurholm lever upp och
”sätts på kartan”.
Det är redan planerat att Agnäs IK kommer att inviga skateparken med
pompa och ståt under Bjurholmsdagarna, vilket kommer att attrahera
både kommunens ungdomar men även ungdomar/familjer utanför
Bjurholm.

Välja ni att bidra, kommer faktura skickas ut av Destination Bjurholm ek.
för. Nedanstående sponsoravtal ska då sändes till Destination Bjurholm,
att Claudia Wieczorek, sekreterare, Box 57, 916 21 BJURHOLM,
alternativt via mail till claudia.wieczorek@bjurholm.se

Visst vill du/ni vara en del av utvecklingen av Bjurholmsdagarna!?

SPONSORAVTAL 2018
Självklart vill jag/vi vara med och utveckla Bjurholmsdagarna!
Företagsnamn: ________________________________ stödjer upplägget med
1 000 kr exkl. moms (brons)
3 000 kr exkl. moms (silver)
5 000 kr exkl. moms (guld)
Valfritt belopp över 5 000 kr, ________ kr exkl. moms

Ort och datum: ___________________________

Undertecknas/firmatecknare
_____________________________________________
Namnförtydligande:

Du får:
- Sponsorsomnämnande med logotyp i samband med
marknadsföring av Bjurholmsdagarna
- VIP-entré och mat för två personer till kvällsaktiviteten
- Exponeringsyta kommer att finnas enligt överenskommelse
Företagets åtaganden:
Maila original logotyp (både skärm och tryck) till
claudia.wieczorek@bjurholm.se

