
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

NU SÖKER VI SPONSORER TILL 
ZWING IT’S VÅRSHOW 2019! 

 
Sedan 1997 har vi tagit med oss alla våra fina elever och tränare till Nöjesteatern i Malmö, för att genomföra en 
hejdundrande show med dans och sång på högsta nivå. Vi skapar minnen för livet för elever och föräldrar som 

medverkar på olika sätt till att göra varje show till ett fantastiskt projekt.  
Nu söker vi sponsring inför årets upplaga.  

 
Vi söker dig som kan hjälpa till med ekonomiska bidrag, transporthjälp eller tryckmöjligheter. All hjälp är välkommen!! I 

gengäld får du exponering för våra ca 800 besökare!  
 

Hör av dig till info@zwingit.se om du kan ställa upp och hjälpa oss att genomföra ännu en succéföreställning. 
 

Tack för att du hjälper barn och ungdomar i åldern 2-25 år till en meningsfull 
fritidssysselsättning och en upplevelse för livet. 

 

Sponsringspaket 1 
För ett bidrag om 2 500 kr får ditt företag en annons på 1/8 dels sida i vårt programblad som säljs i samband med våra 

två föreställningar på Nöjesteatern. Vi drar vanligtvis cirka 800 besökare till vår show. I år hoppas vi på rekord! 
 

Sponsringspaket 2 
För ett bidrag om 5 000 kr får ditt företag en annons på ¼ dels sida i vårt programblad som säljs i samband med våra 

två föreställningar på Nöjesteatern. Vi drar vanligtvis cirka 800 besökare till vår show. I år hoppas vi på rekord! 
 

Sponsringspaket 3 
För ett bidrag om 10 000 kr får ditt företag en annons på ½ sida i vårt programblad som säljs i samband med våra två 

föreställningar på Nöjesteatern. Vi drar vanligtvis cirka 800 besökare till vår show. I år hoppas vi på rekord! Du får 
också möjlighet att, i foajén på teatern, visa upp ditt företag i form av en banderoll, skylt eller monter. 

 

Sponsringspaket 4 
För ett bidrag om 15 000 kr får ditt företag en annons på ½ sida i vårt programblad som säljs i samband med våra två 

föreställningar på Nöjesteatern. Vi drar vanligtvis cirka 800 besökare till vår show. I år hoppas vi på rekord! Du får 
också möjlighet att, i foajén på teatern, visa upp ditt företag i form av en banderoll, skylt eller monter, och under hela 
2019 möjlighet att även skylta i vår hall på Folkets Hus i Löddeköpinge. I vårt utskick till våra medlemmar inför ht-19 

får du också möjlighet att finnas med och visa upp ditt företag. 

 


