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Partnerskabsprogram



SKVULP
Holbæk HavneKulturFestival SKVULP er en kærlig-
hedserklæring til hele Holbæk Kommune og et ønske 
om fællesskab, folkelighed og fest.

FÆLLESSKAB – er fælles historier og værdier, 
sammenhold, synergi og oplevelser. Sammenhold er 
noget, vi styrker sammen på SKVULP.

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.

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

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

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 omgivel-
ser.

•  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, kan man drage 
fordel af det gensidige samarbejde ét år frem.
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Online eksponering 
Navn og logo på www.skvulpfestival.dk  
og eksponering på facebook.

Titlen ”Partner af SKVULP”

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

Team t-shirts  
Navn og logo på SKVULP-teamets t-shirts

Logo på plakatsøjler
Logo str. afhænger af partnerpakke

Logo på højtalertårn 
Logo str. afhænger af partnerpakke

Store scene skærm
Eksponering på skærm 2x4 meter

Logo på alle SKVULPS materialer 
Plakater, foldere, flyers, bannere mm.

Logo på Partnervæg
Logo str. afhænger af partnerpakke

APP 
Logo på SKVULP program i avisen

Mulighed for at bliver partner for et område, 
en bar eller en aktivitet.  
Str. afhænger af partnerpakke

Adgang til SKVULP’s partnerskabsområde

EKSPONERING
PÅ SKVULP

Pris: 25.000kr.  
excl. moms (Som kapital)

KULTUR- 
PARTNER

Pris: 50.000 kr.  
excl. moms (Som kapital eller som  
værdi i produkter eller ydelser)

HOVED- 
PARTNER

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

FÆLLES- 
SKABS-
PARTNER

- Bannerreklame
- Notifikationer

NYHED
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KONTAKT
Hvis din virksomhed gerne vil være en 
del af fælleskabet og blive partner til 
SKVULP - kontakt Festivalleder Sofie 
Bendixen.

Sofie Bendixen 
Festivalleder

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

  skvulpfestival.dk    

 skvulpfestival

 skvulpfestival

 skvulp
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