TAK FOR STØTTEN TIL FAGENES FEST
Tusinde tak for jeres tilsagn om at du og din virksomhed har valgt at støtte Fagenes Fest, Jeres virksomhed er i særdelshed med til at gøre en forskel for fokus på de erhvervsfaglige uddannelser og vi
får flere unge til at vælge faglært håndværk og erhvervsuddannelser. Jeres støtte er med til at gøre
det muligt at hylde og fejre både de nyuddannede og de virksomheder, som sikrer, at vi fortsat har den
nødvendige faglærte arbejdskraft i området.
Invitation til festen
Vi vil samtidig gerne invitere jer med til festen i Musikhuset Esbjerg. Du er velkommen til at tage din
partner eller flere repræsentanter fra virksomheden med til arrangementet. Husk at tilmelde jer på
www.fagenes-fest.dk
Når I ankommer til Musikhuset, er det vigtigt, at I registreres ved de af arrangørende som vil stå ved
indgangen og byde velkommen. I programmet kan I se, hvornår overræk¬kelsen af legaterne vil foregå.
Vi har reserveret pladser i salen til de af jer som skal på scenen og overække legater eller holde taler.
Som sponsor bliver din virksomhed profileret:
GULD

SØLV

BRONZE

På roll-ups opstillet i Musikhuset til Fagenes Fest

X

X

På elektroniske skærme til Fagenes Fest

X

X

På annonce i Ugeavisen Esbjerg efter Fagenes Fest

X

X

På fagenes-fest.dk det efterfølgende år

X

X

På alle breve vedrørende Fagenes Fest det efterfølgende år

X		

GULDSPONSOR
(10.000 kr.+) max 10 deltagere
SØLVSPONSOR
(5.000 kr.+) max 4 deltagere
BRONZESPONSOR (2.500 kr.+) max 2 deltagere
Pr. ekstra deltager koster det 750 kr.

Hvis du sponsorerer over 20.000 kr., må du
opstille egne roll-ups og udlevere markedsføringsmateriale til gæsterne på dagen.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:
Esbjerg Håndværker- & Industriforening:
								

Johnny Sjølund,
E-mail: js@ehif.dk / Mobil 4196 9570

Rybners:
				Lizette Yde Frederiksen
								
E-mail: lyf@rybners.dk / Mobil 2946 6955
Med venlig hilsen
Styregruppen bag Fagenes Fest:
Esbjerg Håndværker- & Industriforening
De faglige organisationer
Esbjerg Erhvervsudvikling
AMU Vest
Rybners

Find os på
facebook
Fagenes Fest Sydvest Danmark

SIDSTE ÅRS STORE SPONSORER
GULD SPONSOR

De Frie Erhvervs
Investeringsfond
i Esbjerg

SØLV SPONSOR

Grøn maling i alle farver

