
Nu upprepar vi 

konstsuccén från förra 

året, konstrunda i 

regionen, och vill gärna 

ha med ditt företag! 
Var med som sponsor den första helgen i  

september. Förra året lockade vi tusentals  

människor till vackra Södra Vätterbygden. I år deltar 

över 100 utställare varav många kommer från andra 

delar av Sverige och även från andra länder.  

Besökarna guidas runt med hjälp av 

samlingsutställningen, konstrundans karta och en 

app. 

 

Bjud på något extra! 

Det är roligt om det händer något extra. Om du har 

någon aktivitet eller speciellt erbjudande för vår 

publik, så skriver vi det gärna på vår karta. Kontakta 

oss med din idé. 

 

Kartan trycks i 6000 exemplar och används oftast av 

fler än en person. Som sponsor syns din logotype i 

foldern och dessutom på vår hemsida och app 

under ett helt år. Du får även möjlighet att ha 

information om ditt företag (och ev. extra 

öppettider och erbjudande på 

samlingsutställningen. Som sponsor är du En VIP för 

oss och som sådan kommer du att erbjudas 

förhandsvisning av samlingsutställningen tillsammans 

med press och företrädare för kommun och region.  

 

Vi som organiserar Södra Vätterbygdens konstrunda 

arbetar ideellt. Bidrag från sponsorer möjliggör 

bland annat att vi i högre grad kan marknadsföra 

Södra Vätterbygden konstrunda och på så sätt 

locka ännu fler besökare. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan sker på föl jande sätt: 
Bekräfta ditt deltagande och sänd ditt företags-

logo (PDF, EPS eller högupplöst JPEG, helst frilagd 

från bakgrund) till mailadressen: 

info@svkonstrunda.se 

Betala in 1500 kronor till Pg 798883-5   

(Södra vätterbygdens konstrunda) och notera 

avsändare.  

Vi behöver din betalning och logotype senast den  

1 maj. En PDF av kartan skickas ut via mail en vecka 

innan den trycks så att du kan korrekturläsa. 

 

Vänliga hälsningar 

Södra Vätterbygdens Konstrunda 

www.svkonstrunda.se 

 

Om du undrar något mer så hör av dig till: 

info@svkonstrunda.se eller 

Marianne Johansson, 073-506 70 91 

 


