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5 GODE GRUNDE  
TIL AT BLIVE SPONSOR

Svaret herpå er enkelt og indlysende. Fordi mennesker ikke kan lade være. 
Ingen lever alene i verden, vi har brug for hinanden, og vi har brug for at udvikle 
vores fællesskaber, så de er udfordrende og udviklende for både sjæl og krop. 
Se blot på alle de frivillige idrætsaktiviteter, som finder sted overalt i Danmark. 
Her lærer børn at bruge deres krop og at samarbejde ved at sætte både fælles 
og individuelle mål.

I en by skal der være aktiviteter til både krop og sind. Idræt er en nødvendighed, 
men er kultur ikke også det? Hvem vil undvære sang, musik, teater, film, foredrag, 
kunst og glade fester med optræden og god mad? Også sådanne aktiviteter 
kræver lokaler, støtte og frivillig arbejdskraft. Der skal være mennesker, der vil 
være med til at udvikle kulturen.

Og Gedved er heldig at have bygninger fra det tidligere Gedved Seminarium til 
rådighed. Intet kan vel være mere opløftende end at videreføre den kulturtraditi-
on, som Gedved Seminarium startede for over 100 år siden. Et foregangssemina-
rium for ånd og sjæl, frihed og oplysning for alle.

Vis, at I som virksomhed støtter lokal- 
samfundet og det sted, hvor jeres  
medarbejdere bor

Skab et image som en kulturengageret 
virksomhed

Giv fordele til jeres medarbejdere i form 
af leje af billige festlokaler og fribillet til 
husets arrangementer

I bliver en del af en eksklusiv sponsorklub 
med et netværk af lokale aktører – store 
som små – som er med til at udvikle et 
levende lokalsamfund

Unik eksponering overfor mange besø-
gende i huset til musikarrangementer, 
foredrag, film, vinklub, kunstudstilling og 
private fester.

I CENTRUM AF GEDVEDSPONSORTAVLEMØDEFACILITETER MØDEFACILITETERFRIBILLETTER

HVORFOR GØRE  
EN INDSATS FOR AT 
HAVE KULTUR I DET 
NÆRE MILJØ?
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HVILKE VÆRDIER  
BYGGER VI PÅ

LEJ GODE  
MØDE- OG
FESTLOKALER
MED RABAT

Gedved Kultur- og Medborgerhus ønsker 
at være et kraftfuldt samlingssted for 
borgere i Gedved og i hele Østjylland.  
Vi ønsker at tiltrække både børn, unge, 
voksne og ældre mennesker. Dette betyder, 
at der er et varieret og rigt foreningsliv  
kombineret med private arrangementer 
og arrangementer for virksomheder og 
organisationer i huset. Kultur- og Medbor-
gerhuset rummer mange foreninger, som 
alle har forskellige aktiviteter i huset: Teater, 
film, musik, vin, foredrag, velgørenhed, 
kunst, dans, udstillinger, messer m.v.

SCENEN OPDÆKNINGCAFEEN

1) Der sættes sponsor navn på tavlen hvis dette ønskes.
2) Spot leveres af virksomheden, kun levende billeder eller stilbilleder. Lyd er desværre ikke en mulighed.

HVAD FÅR MAN? VEN AF 
HUSET BRONZE SØLV GULD

Jeres logo på hjemmesiden m/ direkte 
link til jeres hjemmeside

X X X

Nyhedsbrev 2 gange årligt X X X X

Skilt med logo på husets sponsortavle. X1 X X X

Reklamevideo eller logo på husets 
infotavle.2

X X

Rabat på leje af lokaler 5 % 5 % 10 % 15 %

Fri adgang for to pers. til hvert  
musikarrangement

X

Fri adgang for to pers. til hvert foredag X X X

Fri adgang for to personer til hver 
filmaften

X X

Fri lokaleleje for virksomhedens perso-
nale ekskl. mand, drikke og forbrug.

X

Hver måned trækker vi lod om  
billetter til vores arrangementer

2 billetter 2 billetter 4 billetter 6 billetter

Pris, årligt i kr.  1.000,- 5.000,- 10.000,- 25.000,-



WWW.KULTURHUS-GEDVED.DK

Egebjergvej 1
8751 Gedved
Tlf.: 2033 3227
E-mail: formand@kulturhus-gedved.dk

Fonden

http://www.kulturhus-gedved.dk
http://www.tigerensrede.dk/
https://www.sydbank.dk/omsydbank/samfundsengagement/fonde/fonden
http://www.lrp.dk/
https://www.g-e-f.dk/
http://casa-as.dk/
https://www.facebook.com/EK-Eltech-ApS-184435144964281

