Holbæk

Få eksponeret din virksomhed og støt stor kulturbegivenhed med kærlighed til fællesskabet.

SKVULP
Holbæk HavneKulturFestival SKVULP
er en kærlighedserklæring til hele
Holbæk Kommune og et ønske om
fællesskab. Et par glade og aktive dage,
hvor alle kan være med.

VI ØNSKER MED
SKVULP
Fotos:
Fotoklubben ISO4300

SKVULP er en familievenlig festival,
hvor dagene byder på alt hvad hjertet kan
begære af muligheder for nogle gode
timer. Alt er gratis.

FOLKELIGHED – SKVULP er
en festival for dig, mig, os ALLE.
SKVULP er dét sted, hvor folket ødes i
Holbæk Kommune og er sammen én
gang om året, hvor alt er gratis.
FÆLLESSKAB – er fælles

SKVULP’S INDHOLD

historier og værdier, samenhold, synergi
og oplevelser. Sammenhold er noget, vi
styrker sammen på SKVULP.

SKVULPs indhold er musik, mad, kunst,
sport, teater, leg og aktiviteter.
Det handler om at skabe fælles
oplevelser og historier sammen. Det kan
være ved et fiskeklappebassin for de
allermindste, eller sammen med UNG
Holbæk, i Pariserjulet, eller under en
koncert med lokale talenter eller
landskendte kunstnere.
Det vigtigste er, at alle får en god
oplevelse på SKVULP.

FEST – Vi fester, fordi vi ønsker at
fejre os alle og styrke kammerat- og
fællesskabet på tværs af hele
kommunen.

HVEM STÅR BAG?
Bag SKVULP står ”Holbæk i
Pinsen”- Fonden”.
Det er bestyrelsens vision, at Holbæk
HavneKulturFestival SKVULP vil samle
talenter, ildsjæle, foreningsliv,
erhvervsliv og alt hvad der rører sig over
hele kommunen, på Holbæk Havn en
gang om året.
Den daglige ledelse varetages af
festivallederen på SKVULP-sekretariateti samarbejde med en stor gruppe
af frivillige projektledere, projektkoordinatorer, kommunikationsmedarbejdere, kreative og praktiske hænder,
skabes SKVULP’19 frem til afholdelsen
fredag, den 7. juni og lørdag, den 8. juni
2019.

Vi ønsker at inddrage, inkludere og
samarbejde med så mange som muligt
fra alle lokalområder i hele Holbæk
Kommune og slippe energierne fri denne
ene gang om året under SKVULP.
På SKVULP er det gratis at deltage og
her kan alle være med til at opleve og
feste. Alle i hele Holbæk Kommune kan
tage børn, venner og familie med til
nogle sjove og hyggelige dage på
Holbæk Havn.

HVORFOR
PARTNER PÅ
SKVULP?
Eksponering til alle SKVULPs besøgende, hvor Jeres virksomhed vil blive
forbundet med denne festlige og alsidige
totaloplevelse i smukke og maritime
omgivelser.


Mulighed for at styrke Jeres
CSR-profil, som en virksomhed
der støtter lokale begivenheder for hele
Holbæk Kommune, med gratis
tilgængelighed for alle



Være med til at støtte op om det
største fælles arrangement i Holbæk
Kommune, der samtidig har
potentiale til at vokse sig større år for
år



Frihed til at bidrage med værdi som
enten er kapital eller produkter.
Vi aftaler detaljerne indbyrdes, så
aftalen tilpasses bedst muligt



Ved et partnerskab med SKVULP
’19, kan man drage fordel af det
gensidige samarbejde ét år frem.

SKVULP

SKVULP

Kulturpartner

SKVULP

Fællesskabspartner
Som ”Fællesskabspartner” opnår du
eksponering før, under og efter
festivalen.

Pris: 5.000 kr. excl. moms
(Som kapital)


Navn og logo på www.skvulpfestival.dk,
samt link til egen hjemmeside



Titlen ”Partner af SKVULP ’19”



Modtagelse af vores partner-logo



Eksponering af logo på 2,5 meter høje
plakatsøjler på festivalpladsen,
sammen med andre partnere af
SKVULP’19

Som SKVULP Kulturpartner bliver din
virksomhed eksponeret før, under og efter
SKVULP’19. Som Kulturpartner kan du
medvirke til at højne kvaliteten af et
bestemt event eller aktivitet, et udvalgt
område eller en særlig kunstner.

Logo på Partnervæg



Navn og logo på SKVULP-teamets
T-shirts under festivalen

Pris: 50.000 kr. excl. moms

(Som kapital)

(Som kapital eller som værdi i
produkter eller ydelser)



Navn og logo på www.skvulpfestival.dk,
samt link til egen hjemmeside



Navn og logo på www.skvulpfestival.dk,
samt link til egen hjemmeside



Titlen ”Partner af SKVULP ’19”



Tilladelse til at brande sig selv med Tshirt, flyers eller lignende under
festivalen



Navn og logo på SKVULP-teamets
T-shirts under festivalen



Mulighed for at få logo med på online
materialer og videoer – Antal aftales
individuelt

Eksponering af logo på 2,5 meter høje
plakatsøjler på festivalpladsen,
sammen med andre partnere af
SKVULP’19



Mulighed for at blive sponsor for et
event eller en aktivitet, et område eller
en kunstner

Mulighed for at få logo med på online
materialer og videoer – Antal aftales
individuelt



Eksponering på Store Scenes kæmpebannere på pladsen på SKVULP’19



Mulighed for at få logo med på alle
SKVULPS materialer, plakater,
foldere, flyers, bannere mm.



Logo på Partnervæg



Logo på SKVULP’19 program



Mulighed for at blive hovedsponsor for et
område, en bar eller en aktiviter.



SKVULP’s partnerskib



Titlen ”Partner af SKVULP’19”



Tilladelse til at brande sig med virksomhedens egen T-shirt, flyers eller
lignende under festivalen







Navn og logo på SKVULP-teamets
T-shirts under festivalen
Eksponering af logo på 2,5 meter høje
plakatsøjler på festivalpladsen,
sammen med andre partnere.

KONTAKT
Hvis din virksomhed gerne vil være en
del af fælleskabet og blive partner til
SKVULP'19- kontakt Festivalleder
Sofie Bendixen eller Sekretariatsleder
Susanne Knudsen.

Sofie Bendixen
Telefon: 41 65 54 20
Mail: sofie@skvulpfestival.dk

Som SKVULP hovedpartner bliver
din virksomhed eksponeret som
hovedpartner før og under SKVULP
Festival’19. Som hovedpartner kan vi
skræddersy partnerskabet sådan at det
passer bedst muligt til dig og din
virksomhed.

Pris: 25.000 kr. excl. moms





Hovedpartner

Susanne Knudsen
Telefon: 21 93 68 16
Mail: Susanne@skvulpfestival.dk

