
2nd Weekend in July

Sweden’s #1 
International 
Blues Event 
Since 1992

SPONSRING OCH
FÖRETAGSERBJUDANDE



Sponsorerbjudande
Åmåls Bluesfest 2022
Nu närmar vi oss äntligen årets begivenhet i Åmål efter 
två somrar utan Sveriges största bluesfestival. Nu är 
det äntligen dags att låta Åmål leva upp igen och 
sommaren 2022 firar festivalen dessutom 30 år.
   Arbetet med festivalen pågår året runt och denna 
gång har vi haft nästan tre år på att se fram emot 
kommande festival. Just nu är vi inne i ett skede med 
ett massivt jobb av förberedelser. Alltifrån artistbokning 
till jakt på volontärer. 
   Vi är många som jobbar ideellt med detta, men vi tar 
gärna emot fler som vill vara med och jobba med 
bluesfesten.
   Många gäster till Åmål betyder att det dyker upp fler 
kunder till näringslivet i Åmål. Besökare som ofta väljer 
att bo, handla och äta här i Åmål under festivalveckan.
   Vi hoppas att ni vill vara med och bidra till vårt arbete  
och därigenom hålla Åmåls Bluesfest levande. Ert 
ekonomiska stöd är mycket värdefullt för oss och hela 
Åmåls närings- och kulturliv. 
   På detta uppslag ser du vad vi har för alternativ när 
det gäller sponsring. 

Annons i festivalprogrammet
Bluesfestprogrammet innehåller minst 32 sidor 
fyllda med information om festivalen med allt från 
artistpresentationer och tider till allmän information och 
annonser. Formatet på programmet är 100x210 mm 
och upplagan är 6 000 exemplar.

Helsida:  6 000 SEK
Halvsida: 3 000 SEK
Kvartssida:  1 500 SEK
 Moms ingår i priserna ovan
 
Skickas till: info@bluesfest.net
Inlämningsdatum: Senast 30 april 2022
Färdigt original: Tryckfärdig PDF i CMYK
 med upplösning 300 dpi
Behöver du hjälp:  Vi hjälper dig med din annons
Kostnad: 650 SEK/tim inklusive moms
 Minsta debitering 1 timme



Helsida
88x196 mm

Halvsida
88x97 mm

Kvartssida
88x47 mm



Sponsorer
För att möta framtiden och utveckla Åmåls Bluesfest 
söker vi fler samarbetspartners som är villiga att 
tillsammans med oss i bluesföreningen satsa på en 
ökad marknadsföring när det gäller besöksnäringen 
i Åmål.
   En växande bluesfestival ger synergieffekter till hela 
Åmål. Under bluesveckan fördubblas nästan antalet 
boende i Åmål och hela staden lever upp på ett sätt 
som vi sällan ser. 
   Många butiker och krogar har sin affärsmässigt 
bästa vecka på året, något vi nu saknat i drygt två år. 
Nu ser vi fram emot Åmåls Bluesfest 2022 då vi åter 
ska sätta Åmål på kulturkartan.    
   Vill du vara med och bidra har vi tre olika paket att 
välja på.

Guldpaketet
Sponsring 20 000 SEK
Er logo i bluesprogrammet, på bluesföreningens 
hemsida och Facebook samt omnämnande i Radio 
45 under två veckor inför bluesfesten.
• 10 st 2-dagarsbiljetter till bluesfesten
• 10 st Bluesfest-T-shirts
• Er banderoll exponerad inne i bluesterminalen
 Ni får själva svara för framtagandet av banderoll
 som ni givetvis får tillbaka efter festivalen.
 Max mått: 80x250 cm.
 

Silverpaketet
Sponsring 10 000 SEK
Er logo i bluesprogrammet samt på bluesföreningens 
hemsida och Facebook
• 5 st 2-dagarsbiljetter till bluesfesten
                                  

Gatubluespaketet
Sponsring 5 000 SEK
Omnämnande i bluesprogrammet och på
bluesföreningens hemsida
• 3 st 2-dagarsbiljetter till bluesfesten



Företagserbjudande
Vi erbjuder er företagare att köpa festivalbiljetter till 
ett reducerat pris inför sommarens bluesfest. 
   Ni kan köpa 2-dagarsbiljetter till bluesfesten för 
endast 600 SEK/st. De gäller för arenaspelningarna 
på terminalen fredag och lördag kväll.
   Minsta antal biljettköp är fem stycken för att ta  
del av erbjudandet. Däremot finns det inga  
begränsningar uppåt när det gäller antalet biljetter.
   Vill du stödja Åmåls Bluesförening och Åmåls 
Bluesfest genom att köpa biljetter till dina anställda 
eller kunder är detta ett bra alternativ. 

Bli medlem
Du kan också stödja Åmåls Bluesförening genom 
att bli medlem. Medlemsavgiften för privatperson 
är 200 SEK/år. Det går också bra för företag och 
föreningar att bli medlem i Åmåls Bluesförening. 
Årskostnaden för företag, förening eller organisation 
är 500 SEK/år.
   Du kan sätta in beloppet på bankgiro 5109-9760, 
Åmål’s Blues Förening, eller swisha 123 244 08 08 
till Åmåls Bluesförening. OBS! Glöm ej namn, 
adress och e-post! 
   Medlemskortet för företag, föreningar och 
organisationer har en rösträtt på årsmötet och ger 
också medlemspris på biljetter till våra blueskvällar 
om köpet går genom företaget.



Kontakt: Åmåls Bluesförening
 Åmåls Bluesfest
Kansli: Agneta Andersson 
 Öppet måndag-fredag 9.00-13.00
Adress: Kyrkogatan 10, SE-662 31 Åmål, Sweden
Telefon: +46 532 713 98
E-post: info@bluesfest.net
Hemsida: bluesfest.net
Facebook: amalsbluesforening
Instagram: amalsbluesfest
Youtube: Amals Bluesfest

Ordförande: Åsa Lundequist
E-post: asa.lundequist@bluesfest.net

Sponsring: Lennart Jansson
E-post: info@bluesfest.net
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