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BRONSPARTNER
En del av Oskarsgalan
Var med och utveckla Oskarshamns största gala! En viktig del av arbetet med att göra varumärket
Oskarshamn starkare. Ett arbete som vi gärna ser att ni blir en del av. Vi erbjuder därför dig som partner
unik exponering i samband med Oskarsgalans marknadsföring. Bli en stolt partner av galan där hjältar och
eldsjälar hyllas!
Tillsammans skapar vi en attraktiv plats för företagande, inflyttning, besök och boende. Oskarsgalan
involverar många branscher, föreningar, företag och energiska människor. Den ger energi, öppnar upp för
nya frågeställningar, inspirerar till nya tankegångar och skapar intresse för priskategorierna och
människorna bakom dem. Och allt detta i samverkan mellan näringsliv och kommun.

Tackfilm
Under inledningen av Oskarsgalan 2019 lyfter vi fram samtliga partners. När publiken är på plats visas en
tackfilm där alla som bidragit till galan som hyllar våra hjältar omnämns. Där finns ni omnämnda med ert
företagsnamn.

oskarshamn.com/oskarsgalan
Webbsidan är galans huvudkanal där all information som rör galan finns tillgänglig, alltifrån nyheter och
tävlingar till hålltider och klädkoder. För att få extra mycket trafik har vi lagt Oskarsgalan som en sida på
oskarshamn.com (Attraktiva Oskarshamn AB). Ni är en viktig del i att Oskarsgalan 2019 blir verklighet. Ni
exponeras med ert företagsnamn på webben och i galans sociala medier.

Programblad
Inför årets gala produceras ett enklare programblad som berättar om galaprogrammet, meny,
priskategorier och partners. Ni som bronspartner exponeras med ert företagsnamn.

Galabiljetter
I ert partnerskap ingår två galabiljetter. Önskas fler biljetter finns det chans att köpa till galabiljetter för
de personer ni vill bjuda med er. I biljettpriset ingår en trerätters meny med dryck samt underhållning.

Det här är vår gala och våra hjältar!

Pris: 5 490,- exklusive moms.
Hör gärna av dig om du har andra tankar och idéer om galan.
Kontakt: oskarsgalan@oskarshamn.com

