Kære Kunstforening
Vi vil gerne tilbyde jer og jeres medlemmer et rigtig godt tilbud.
Galleri 5, beliggende i Ringkøbing, og har eksisteret i 7 år. Vi har udviklet et koncept, der gør det muligt
for nye eller gavede kunstner at komme ud med deres kunst til hele verden.
På vores webshop/hjemmeside; www.galleri5webshop.com, har kunstnerne mulighed for at vise deres
kunst i ubegrænset oplag. Det koster 150,00 kr., pr. måned for at få sin kunst med på webshoppen.
Hvis nogle af jeres medlemmer vil udstille på webshoppen, betaler vi 50,00 kr. pr. måned til
kunstforeningen pr. medlem i det tidsrum, hvor de udstiller på vores webshop.
Eksempel: har I 10 medlemmer, som udstiller deres kunst på webshoppen udbetaler vi 500,00 kr. til
foreningen hver måned, så længe kunstnerne er aktive på webshoppen.
Vi tilbyder jer få jeres kunst på vores webshop, der når ud i hele verden, og har kørt siden 1, marts 2021
hvor der indtil nu har været over 33.500 besøgende.
Hvis det har din interesse for at blive en kendt ansigt ud af til, er her en rigtig god mulighed.
På hjemmesiden kan du se, hvordan vores konceptet virker, og læse hvad medierne skriver om os.

Hvordan virker vores hjemmeside?

Du skriver adressen eller klikker her; www.galleri5webshop.com

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi kan hjælpe dig med at bringe din kunst ud til hele verden.

Hvordan gør jeg det?

Du udstiller på vores webshop, du beholder din kunst hjemme, eller udstiller andre steder.

Hvordan fungerer det?

Du tager et foto af din kunst, angiver størrelse, pris, og nummerer dine billeder og gerne lidt tekst
og sender det til vores mail, eller sender et USB stik, så indsætter vi det på vores webshop.

Hvordan foregår salget af mine ting?

Kunden kontakter dig privat, salget af dit kunst bliver kun imellem dig og kunden, Galleri 5
blander sig ikke i handlen og jeres aftaler, så der er ingen provision af salg og ingen
mellemhandler, du modtager selv hele beløbet fra kunden.

Hvad er prisen for at udstille på webshoppen?

Har du lyst til at få din kunst med på vores webshop, kan du få ubegrænset plads til at fremvise
dit kunst, for en pris af 150 kr pr. måned. Vi redigere siden, sætter nye billeder ind, hvis der er 		
behov for det.

Skal det være mit eget kunst?

Hvis det ikke er dit eget kunst, og du har nogle malerier eller andet kunst/antik, som du gerne vil 		
sælge, kan du gøre det på vores webshop; men galleriet skal godkende varerne først.

Hvor lang tid er min bindingsperiode?

Din bindingsperiode er mindst 1 måned.

Hvordan kan jeg komme til at udstille i jeres showroom i Ringkøbing?

Alle har mulighed for at udstille i vores galleri, i øjeblikket er alt udlejet; men man kan blive
skrevet op, og komme i betragtning efter tur ordningen.
Hvis du eller I har flere spørgsmål, så kontakt os og få mere info.
Med venlig hilsen
Galleri 5 Nørregade 6a, Ringkøbing.
Bjarne Jensen, Tom Sørensen og Poul Søndergaard
www.galleri5webshop.com

