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Kulturen og musikken er mere nødvendig end nogensinde før, og aldrig som
nu har kulturen brug for jeres støtte!

I en tid, hvor musikken bliver en kærkommen ven i nøden, betyder et
sponsorat af Fermaten ikke bare en kæmpe håndsrækning til vores spillested
og vores initiativer. Det betyder også en helt særlig støtte til livemusikken i
Herning.

Men det er også en mulighed for at pleje kontakter og give medarbejdere eller
kunder en kulturel eller festlig oplevelse. Og så er det en unik mulighed for at
få eksponeret din virksomhed for mere end 25.000 besøgende om året. Som
sponsor har du også muligheden for at benytte Fermatens sal eller lounge til
særlige arrangementer.

AT VÆRE SPONSOR
PÅ FERMATEN

katrine@fermaten.dk

Tlf. 9722 5510 / 2752 6410

www.fermaten.dk



Fermaten Lounge er et unikt lokal placeret i centrum af Herning, fyldt med
atmosfære, musik og historie, hvor rammerne er skabt, men hvor indholdet
kan tilpasses netop dit behov. Om dit arrangement handler om foredrag,
konference, musik, netværksmøder eller noget helt andet, er ikke afgørende.
Vi kan rumme det meste og er klar til at tage imod din forespørgsel.

Fermaten Lounge er indrettet i lækre og eksklusive lokaler med plads til 40
siddende gæster. Vi har en velassorteret bar med gode vine og specialøl,
samt en mindre scene til akustisk livemusik, foredrag eller anden
underholdning, komplet med professionelt AV-udstyr. Der vil desuden med
tiden blive mulighed for live-streaming af koncerter og events fra Fermatens
koncertsal.



Pris (ekskl. moms)

Billetter

Adgange til store koncerter

Sponsorkort med ubegrænset
adgang til alle koncerter

Sponsor-logo på www.fermaten.dk

Billede- eller videopræsentation på
65" TV-skærm

Præsentation af sponsorlogo
i loungeområdet

Ret til at benytte Fermatens brand
og indhold på sociale medier mv.

Mulighed for at leje Fermatens
lounge m. rabat (Normalpris 4000,-)

Mulighed for at leje Fermatens sal

Mulighed for rabat på tilkøb
af flere koncertbilletter

Mulighed for tilkøb af elektroniske
drikkekort med rabat

Fri garderobe til koncerter på
Fermaten

Skattefradrag for tegning af
sponsorat m. Foreningen Fermaten

*I

*II

*III

Deltagelse for 2 personer i sponsor-
arrangementer i Fermaten Lounge  

GO GULD PLATIN
5.000,- 20.000,- 40.000,-

24 80 100

2 personer 4 personer 6 personer

- 2                           2*I

- 1 pr. sæson 2 pr. sæson

-

-
-

25% 50%

10% 20% 30%

- medfølger ikke   /   *I 80 billetter eller 2 sponsorkort   /   *II Inkl. mad og drikkevarer   /   *III på dage, hvor der ikke er arrangeret koncert


