Välkommen att synas på Frizon

Du och den organisation du tillhör är välkomna
att synas på Frizon 2018! Som utställare eller
annonsör är ni en viktig del av festivalen och
bidrar till att skapa en rörelse och puls på
festivalområdet. I detta blad hittar ni all
information om vilka alternativ det finns för att
vara med och synas i samband med Frizon.
Genom Frizon får ni chansen att nå ut till alla
de unga människor som antingen rör sig på
festivalområdet eller besöker hemsidan.
Meddela oss vad ni önskar eller boka direkt
genom att klicka på formuläret till höger.
Vi förbehåller oss rätten att godkänna er
bokning. När bokningen gått igenom och
ni får en orderbekräftelse debiteras en
bokningsavgift på 2000kr som sedan dras
av från er slutfaktura efter festivalen.
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av
er! Vi ser fram emot att möta er på Frizon!
/ Josef Maxson, en av projektledarna för Frizon
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Frizon firar 20:e festivalen

I år går 20:e upplagan av stapeln och vi
kommer fira på mängder av sätt. För utställare
har vi snickrat ihop en kanondeal i form av
kampanjpaket med maximal synlighet för
rimlig peng. Kom och fira med oss!

Vad är Frizon?

Festivalen har arrangerats sedan 1999 och
samlar ca 2000 unga människor från hela
Sverige. En stor del av deltagarna är runt
16-20 år, men festivalen är en mötesplats för
människor i olika åldrar. Frizon är en drog-och
alkoholfri festival på kristen grund.
Arrangör är Evangeliska Frikyrkan. När du är
redo att boka en monterplats och/eller annons
så klicka på länken nedan för att komma till
beställningsformuläret.
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Stora kampanjen

Monterplats 6x3m
6st festivalpass
Banner hemsida + app
Video 30 sek

Lilla kampanjen

Monterplats 3x3m
4st festivalpass
Banner hemsida + app
Video 30 sek

Kampanj Fira med oss!
Passa på att fira 20:e festivalen med oss.
Vi satsar - Satsa ni också!
Boka kampanjpaketet - extra festivalpass
ingår, ni får banner på hemsida och i appen,
samt möjlighet till 30 sek video i anslutning
till konserter och gudstjänster.

Info till utställare

• I utställarpriset ingår 2 festivalpass (Obs! Ej matpass)
• Till monter utomhus tar utställaren med eget tält.
• Eluttag finns draget till varje monterplats
• Det är inte tillåtet att sälja utställningsyta vidare.

Priser

KAMPANJER
Stora___________________________12 000kr
Lilla____________________________10 000kr
MONTER
3x3m utomhus____________________4000kr
6x3m utomhus____________________5000kr
6 kvm inomhus ___________________5000kr
10 kvm inohus____________________7000kr
ANNONS
Banner/annons hemsida___________5000kr
Banner/annons app________________3000kr
Video innan konsert & gudstjänst____2500kr
TILLÄGG
Sovplats Götabro___________________300kr
Extra festivalpass__________________700kr
Extra matpass______________________300kr
Extra matkupong____________________50kr

Josef Maxson
Projektledare Frizon
Mail: josef.maxson@efk.se
Telefon: 073-031 64 13

• Försäljning vid montern kräver särskilt avtal med
arrangören. Likaså utdelning av eventuell förtäring,
dock ej smågodis eller liknande.
• Ett begränsat antal sängplatser finns att boka på
Götabro Kursgård (lakan ingår ej).
• Köp gärna till extra festivalpass om ni behöver fler
personal
• Matpass innebär 3 st frukost och 3 st matkuponger
för nyttjande ur festivalens matutbud.
• Matkupong innebär separata kuponger för måltider.
• Vi förbehåller oss rätten att godkänna bokningar.
• Avbokad monter innan 1 juli återfår ni 50% av
bokningsavgiften på 2000kr
• Avbokas monter efter 1 juli betalas
bokningsavgiften ej tillbaka

Info annonsering

• Ni erbjuds annonsering i appen och/eller på
hemsidan med logotyp och klickbar direktlänk till
er organisations hemsida.
• Appen innehåller festivalinfo samt program för hela
festivalen.
• Material till annons skickas som GIF eller JPEG.
Mått för annons är 800x400 px (bredd/höjd).
Mailas till utstallare@frizon.nu.
• Info video: max 30 sek, 4 visningstillfällen i
Magasinet som är Frizons största scen. Upp till
1000 personer varje tillfälle nås av ert budskap.
Mått- och kvalitetsspecifikationer fås vid bokning.
• Specialdeal: Vid köp av kampanjpaket visas även
budskap på LED-skärm på området
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