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ERBJUDANDE FÖR SPONSORER I SAMBAND MED DUSTY 
ROAD BLUESFESTIVAL DEN 31/5-1/6 2013 I TIDAHOLM. 
 
Avtalen finns för 6 nivåer:  
3000 SEK, 6000 SEK, 10000 SEK, 15000 SEK, 20000 SEK, 25000 SEK och där över. 
 
Nivå 1, 3000 SEK 
Erbjudande: 
2 st Festivalbiljetter gällande 31/5-1/6 på Stadshotellet. 
Annonsutrymme ¼ A5 i festivalens programblad. 
Företagets namn på festivalens hemsida, under sponsorer. 
 

Nivå 2, 6000 SEK 
Erbjudande: 
2 st Festivalbiljetter gällande 31/5-1/6 på Stadshotellet. 
Annonsutrymme 1/2 A5 i festivalens programblad. 
Företagets namn på festivalens hemsida, under sponsorer. 
VIP-behandling för 2 personer inne på festivalområdet: Bokade platser, 2 mat och dryck 
biljetter. 
 

Nivå 3, 10000 SEK 
Erbjudande: 
4 st Festivalbiljetter gällande 31/5-1/6 på Stadshotellet. 
Annonsutrymme 1/2 A5 i festivalens programblad. 
Företagets namn på festivalens hemsida, under sponsorer. 
VIP-behandling för 4 personer inne på festivalområdet: Bokade platser, 4 mat och dryck 
biljetter. 
Reklambanderoll ca. 2*0,80 m, på väl synlig plats på festivalområdet.  
 

Nivå 4, 15000 SEK 
Erbjudande: 
4 st Festivalbiljetter gällande 31/5-1/6 på Stadshotellet. 
Annonsutrymme 1/1 A5 i festivalens programblad. 
Företagets namn på festivalens hemsida, under sponsorer. 
VIP-behandling för 4 personer inne på festivalområdet: Bokade platser, 4 mat och dryck 
biljetter. 
Reklambanderoll ca. 2*0,80 m, på väl synlig plats på festivalområdet.  
 

Nivå 5, 20000 SEK 
Erbjudande: 
6 st Festivalbiljetter gällande 31/5-1/6 på Stadshotellet + fritt inträde för 4 personer på 
föreningens samtliga arrangemang i Tidaholm fram till 1/5 2014. 
Annonsutrymme 1/1 A5 i festivalens programblad. 
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Företagets namn på festivalens hemsida, under sponsorer. 
VIP-behandling för 6 personer inne på festivalområdet: Bokade platser, 6 mat och dryck 
biljetter. 
Reklambanderoll ca. 2*0,80 m, på väl synlig plats på festivalområdet.  
 
 
 

Nivå 6, 25000 SEK och där över. 
Erbjudande: 
6 st Festivalbiljetter gällande 31/5-1/6 på Stadshotellet + fritt inträde för 6 personer på 
föreningens samtliga arrangemang i Tidaholm fram till 1/5 2014. 
Annonsutrymme 1/1 A5 i festivalens programblad. 
Företagets namn + logga på festivalens hemsida, under sponsorer. 
VIP-behandling för 6 personer inne på festivalområdet: Bokade platser, 6 mat och dryck 
biljetter. 
Reklambanderoll ca. 2*0,80 m, på väl synlig plats i anslutning till scenen på festivalområdet.  
En spelning av bluesband på företaget eller i samband med firmafest för företaget, senast 1/5 
2014 enligt överenskommelse med Dusty Road Blues. 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, och parterna har erhållit var sitt exemplar. 
 
 
 

 
Dusty Road Blues, Tidaholm förbinder sig att, när betalning skett till bluesföreningens konto, 
uppfylla det erbjudande som specificeras under respektive nivå. 
 
 
Dusty Road Blues 
 
Tidaholm den ……./……... 2013         ………………………………………………….. 
   Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Dusty Road Blues 

 
 

 

…………………………………….. har valt sponsorsnivå ……, och förbinder sig att senast  
        företag 

 
2013-05-01 via faktura från Dusty Road Blues, betala in 
 
 ………………SEK på konto 391-1047  Förenings-Sparbanken Tidaholm. 
 
Tidaholm den ……../……..2013           ………………………………………………… 
   Namn 


