PRIDE LYSEKIL
SPONSORPAKET 2019

OM PRIDE LYSEKIL
Pride Lysekil är en ideell förening som grundades 2016 av Anna
Harrysson, och har sedan starten arbetat för HBTQ+personers
rättigheter i Lysekils kommun.
Vår vision är ett samhälle där HBTQ+personer lever ett liv i
trygghet och där diskriminering och fördomar inte finns.
Föreningens ändamål är att arbeta för att alla, oavsett sexualitet,
könsidentitet, etnicitet, funktion, ålder eller religiös åskådning, skall
ha samma rättigheter, skyldigheter samt lika möjlighet att leva och
verka.
Vi tror stenhårt på allas lika värde och arbetar året runt för att vår
vision ska gå i uppfyllelse. Detta gör vi bland annat genom
utbildningar och föreläsningar inom HBTQ+frågor, samt
genomförandet av Lysekils pridefestival. Vi skapar mötesplatser för
samtal, reflektion, acceptans och samhällspåverkan genom att
engagera människor i alla åldrar och med olika bakgrund.
Pride Lysekil är en icke-vinstdrivande organisation som finansieras
av bidrag, sponsring och samarbeten. Allt eventuellt ekonomiskt
överskott går till investeringar i föreningen eller till relevanta
välgörande ändamål.

SPONSRING
Som samarbetspartner till Pride Lysekil är ni en del av
verksamheten, och arbetar för ett accepterande och inkluderande
samhälle, med fokus på HBTQ+personer. Vårt samarbete erbjuder
en unik möjlighet att verka för att detta ska bli verklighet i Lysekils
kommun. Genom att sponsra oss stöttar ni inte bara den välbesökta
pridefestivalen, utan hjälper även föreningen att genomföra
evenemang och stötta HBTQ+ personer året runt.
För att stötta oss finns det tre kategorier; ett partnerskap och två
sponsornivåer; Guld och Silver.
Kontakta oss för att ingå ett samarbete. Våra kontaktuppgifter hittar
du i slutet av dokumentet.

PARTNERSKAP
Vill din verksamhet sponsra med material till en specifik
programpunkt/aktivitet under festivalen samt exponeras i samband
med denna, är det ett partnerskap ni ska ingå. Exempel på ett sådant
samarbete kan vara att sponsra Pride Lysekil med vinster till ett
lotteri, eller sponsra med kaffe till fikaförsäljnignen. Er logga och
företagsnamn kommer då att synas i samband med aktiviteten.
Har ni egna förslag på hur ni vill samarbeta under pridefestivalen är
detta välkommet. För att ingå ett partnerskap med Pride Lysekil,
tveka inte att kontakta oss.

GULDSPONSOR
Detta ingår för dig som blir guldsponsor
• Få kalla dig stolt huvudpartner
• Tillgång och rättighet att använda Pride Lysekils logga i
marknadsföringssyfte i egna kanaler.
• Möjlighet att deltaga i kompetensutvecklande utbildning kring HBTQ+
för personal/verksamhet i mångfaldsfrågor under hösten.
Marknadsföring
• Logotyp på arbetskläder för volontärer
• Exponering i Pride Lysekils sociala medier.
• Logotyp med länk till egen hemsida och kort presentation på Pride
Lysekils hemsida
• Logotyp i nyhetsbrev inför festivalen.
• Logotyp och företagsnamn på en portabel sponsorvägg som exponeras i
parken under festivalen samt under övriga events under avtalsperioden.
• Logotyp på reklamaffisch inför festivalen.
Under festivalen
• Möjlighet att delta kostnadsfritt i paraden.
• Möjlighet att finnas på plats i ett eget tält/stånd i parken under
festivalen med egna aktiviteter, t.ex. visa ert arbete kring HBTQ+frågor,
dela ut gratisprodukter, anordna tävlingar osv.
• Möjlighet att kostnadsfritt presentera en programpunkt.
• Möjlighet till direktmarknadsföring till volontärer genom
gratisprodukter och/eller erbjudanden.

SILVERSPONSOR
Detta ingår för dig som blir silversponsor
• Tillgång och rättighet att använda Pride Lysekils logga i
marknadsföringssyfte i egna kanaler.
• Möjlighet att deltaga i kompetensutvecklande utbildning kring HBTQ+
för personal/verksamhet i mångfaldsfrågor.
Marknadsföring
• Exponering i Pride Lysekils sociala medier.
• Logotyp med länk till egen hemsida och kort presentation på Pride
Lysekils hemsida
• Logotyp i nyhetsbrev inför festivalen.
• Logotyp och företagsnamn på en portabel sponsorvägg som exponeras
i parken under festivalen samt under övriga events under
avtalsperioden.
Under festivalen
• Möjlighet att delta kostnadsfritt i paraden.
• Möjlighet att finnas på plats i ett eget tält/stånd i parken under
festivalen med egna aktiviteter, t.ex. visa ert arbete kring HBTQ+frågor,
dela ut gratisprodukter, anordna tävlingar osv.
• Möjlighet till direktmarknadsföring till volontärer genom
gratisprodukter och/eller erbjudanden.

PRISER & DEADLINES
Partnerskap
Partnerskapet har ingen fast kostnad, utan baseras på gåvor i form av
fysiska produkter och/eller tjänster.
Guldsponsor
All sponsring över 3000 SEK.
Silversponsor
All sponsring mellan 1000 SEK och 2999 SEK.
Gåvor
Alla bidrag, stora som små, är välkomna för att stötta föreningens
verksamhet. Alla bidrag under 1000 SEK räknas som gåvor.

Deadline
För att garantera att era logotyper finns med på tryckt material måste
betalningen och en högupplöst logotyp vara föreningen tillhanda senast
den 30 juni 2019. Inkommer betalningen efter detta datum kan
föreningen inte garantera att er logotyp kommer komma med på tryckt
material, men övriga förmåner påverkas inte.

TACK FÖR DITT STÖD
Vi ses i sommar!

Pride Lysekil
info@pridelysekil.se
facebook.com/pridelysekil

