
    Åm å l ’s  B l ues  F es t  
Sweden’s # 1 Blues Event since 1992 

 

 

S P O N S O R E R !  
 

 
För att möta framtiden och utveckla Åmål’s Blues Fest bör vi ha fler 

samarbetspartners som är villiga att tillsammans med ÅBF satsa på en ökad 
profilering och marknadsföring när det gäller besöksnäringen i Åmål. En 

växande bluesfestival ger synergieffekter till de flesta som vill vara med och 
hjälpa till och så även lite strålglans till staden Åmål. 
ÅBF har flera alternativ för små som stora företag, föreningar och enskilda. 

 
 

 GULD Sponsring – 15 000:- 
Ger Er:   Chans att hänga Er banderoll (max 80 x 250) i 

BluesTerminalen. 

  Er logo i program, på vår hemsida & i tackannons. 
  10 st Blues Fest T-shirts och 10 st 2-dags entrébiljetter 
  Till ett värde av ca 7 500:- 

 
 

 SILVER Sponsring – bidrag 10 000:- 
Ger Er: Chans att hänga Er banderoll (max 40 x 125) i 

BluesTerminalen. 

  Er logo i program, på vår hemsida & i tackannons. 
  7 st 2-dags entrébiljetter 

  Till ett värde av ca 4 200:- 
 
 

 BRONS Sponsring – bidrag 5 000:- 
Ger Er: Chans att hänga Er banderoll (max 40 x 125) i 

BluesTerminalen. 

  Er logo i program, på vår hemsida & i tackannons. 
  4 st 2-dags entrébiljetter. 

  Till ett värde av ca 2 400:- 
 
Två alternativa sponsringar: 

1. Erbjudande från företag om material eller tjänster. 
ÅBF går i ständiga förbättringstankar för att stärka Åmåls 
position som Eventstaden i Vänerrike.  

Kontakta Nils Lönnsjö eller Blues Office för samarbete. 
 

2. Köp Er egen artist! Ni förknippas med denna specifika  
artist före, under och efter Blues Festen. Förslag till artist? 

Kontakta ordf. Nils Lönnsjö för att se vad vi kan ge varandra. 

 
Fler erbjudande på vår hemsida www.bluesfest.net klicka sponsorer. Hör av Er! 

 
Kontakt: Blues Office, vard. 9-13   Nils Lönnsjö 

 Tel/fax  0532 – 713 98   0532-233 94, 0706 64 80 18 

 info@bluesfest.net   bocklarud@telia.com  

http://www.bluesfest.net/
mailto:info@bluesfest.net
mailto:bocklarud@telia.com

