
Välkommen att sponsra Harmoni!

Arrangör av det största årliga eventet i Lindesberg 



  

Goda exempel på det är Martin Almgrens och 

Chris Kläffords framgångar.

Ca 1/3-del av publiken vid Harmonis Caprice 

kommer från orter utanför Lindesbergs kommun.

Som sponsor har du en fantastisk möjlighet att 

visa upp vad du har att erbjuda för både för dem 

och för våra kommuninnevånare. Kanske kan 

också vi locka en och annan att flytta hit ?

Harmonis mål är att ständigt utvecklas och att 

stegvis höja nivån på våra framträdanden och 

därigenom säkra en stark återväxt med unga 

talanger. Stödet från våra sponsorer är helt 

avgörande för en fortsatt satsning på högklassig 

underhållning.

Ett stöd till Harmoni är även ett stöd till idrottsför-

eningar och gymnasieelever i Lindesberg. Drygt 

70 ungdomar är engagerade kring Capricen..Vi 

ersätter dem givetvis för deras fina insatser. 

Manskören Harmoni

Guldsponsor á 11.000 kr

• Erbjuds addera promotionfilm på storbildsskärmar mot kostnadstillägg.  

• Helsidesannons på storbildsskärmar vid Caprice. 

• Halvsidesannons i Capriceprogrammet. 

• Erbjuds reservation av publikplatser vid Caprice innan biljetter släpps till 
allmänheten. Gäller de i sponsoravtalet ingående 6 fribiljetterna samt 
förköp av ytterligare max 10 entrébiljetter. 

• 6 entré- och supébiljetter exkl. dryck till Sponsoreventet ingår. Samtliga 
eller ett antal av entré- och supébiljetter från sponsorevent kan bytas 
mot Capricebiljetter

• Logga på affischer, flyers, roll-ups samt gatupratare inför Caprice. 

• Logga med länk visas hela köråret på Harmonis hemsida under rubriken 
”Guldsponsorer”.

Silversponsor á 5.500 kr    

• Halvsidesannons på storbildsskärmar vid Caprice 

• Kvartssideannons i Capriceprogrammet 

• Erbjuds reservation av publikplatser vid Caprice innan biljetter släpps till 
allmänheten. Gäller de i sponsoravtalet ingående 2 fribiljetterna samt 
förköp av ytterligare max 6 entrébiljetter. 

• 4 entré- och supébiljetter exkl. dryck till Sponsoreventet ingår. Samtliga 
eller ett antal av entré- och supébiljetter från sponsorevent kan bytas 
mot Capricebiljetter 

• Logga alt. företagsnamn med länk visas hela köråret på Harmonis 
hemsida under rubriken ”Silversponsorer”.

Bronssponsor á 2.300 kr    

• Logga alt. företagsnamn visas på storbildsskärmar vid Caprice 

• Logga alt. företagsnamn i Capriceprogrammet 

• Erbjuds förköp av entrébiljetter till Caprice. Gäller max 4 biljetter.

• 2 entré- och supébiljetter exkl. dryck till Sponsoreventet ingår. Samtliga 
eller ett antal av entré- och supébiljetter från sponsorevent kan bytas 
mot Capricebiljetter.

• Logga alt. företagsnamn med länk visas hela köråret på Harmonis 
hemsida under rubriken ”Bronssponsorer”.

Ett rikt kulturliv bidrar till att sätta Lindesberg på kartan

4.200 personer såg Harmonis Caprice 2019
Ett utmärkt skyltfönster för dig som sponsor!



    Guldsponsor Silversponsor Bronssponsor

 Belopp sponsorpaket  11.000 kr 5.500 kr 2.300 kr 

 Totalt värde  15.080 kr 8.110 kr 4.600 kr 

Innehåll Sponsorpaket     

Promotionfilm på storbildsskärmar vid Caprice  * – – 

Helsidesannons på storbildsskärmar vid Caprice  4.550 kr – – 

Halvsidesannons på storbildsskärmar vid Caprice  – 2.250 kr – 

Logga alt. företagsnamn på storbildsskärmar vid Caprice  – – 1.500 kr 

Halvsidesannons i Capriceprogram  2.250 kr – – 

Kvartssideannons i Capriceprogram  – 1.500 kr – 

Logga alt. företagsnamn i Capriceprogram  – – 700 kr 

Logga med länk på Harmonis hemsida  700 kr 700 kr 700 kr 

Logga på affischer, flyers, roll-ups, gatupratare  1.000 kr – – 

Förbokning plats för i sponsorpaktet ingående Capricebiljeter  500 kr 500 kr 500 kr

Fribiljetter Caprice    2.880 kr 960 kr – 

Förköp Capricebiljetter    200 kr 200 kr 200 kr 

Entrébiljett sponsorevent    900 kr 600 kr 300 kr 

Supébiljetter Sponsorevent    2.100 kr 1.400 kr 700 kr 

* Mot tillägg “Guldsponsor plus”

Manskören Produktion Lindesberg AB
Kontakt: Roland Hellsing

harmoni@telia.com
070-510 81 81

www.harmoni.nu Fo
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