Øg din synlighed
og få attraktive
modydelser

KULTURELT CENTRUM
Fuglsang Kunstmuseum er et væsentligt kunstmuseum i
Danmark, og vores udstillinger og aktiviteter påkalder sig
interesse fra nær og fjern.
Vi er en videninstitution i lokalområdet, og vi bidrager
væsentligt til lokalområdets positive branding. Vi er et
attraktivt besøgsmål for både børn og voksne, lokale
borgere og turister, og museet danner ramme om
stemningsfulde oplevelser både i huset og i vores
meget naturskønne omgivelser.

KONTAKT
Ring til os for flere oplysninger eller et uforpligtende
møde, hvor vi kan tale om den bedste model for jer, og
hvor I kan se museet og lokalerne. I kan også sende en
e-mail, så kontakter vi jer straks.
Administrator Else Brandt:
post@fuglsangkunstmuseum.dk
Tlf.: 5478 1414
Fuglsang Kunstmuseum
Nystedvej 71, 4891 Toreby Lolland
www.fuglsangkunstmuseum.dk
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BLIV SPONSOR FOR
FUGLSANG KUNSTMUSEUM

SPONSORAT
Fuglsang Kunstmuseum tilbyder erhvervsvirksomheder
attraktive sponsorater, hvis omfang og modydelser varierer
efter ønsker og behov, og som kan tegnes fra kr. 5.000 og
opefter og for et eller flere år. Der kan også tegnes et materialesponsorat f.eks. i forbindelse med en særudstilling.

BESØG MED GUIDET TUR
Museet tilbyder desuden interessante muligheder for
et museumsbesøg f.eks. som relationsopbygning eller
medarbejderpleje. Vi åbner også gerne museet specielt for
jer og foreslår en guidet tur for maksimalt udbytte (danskeller engelsksproget).

EKSPONERING
Som sponsor får du altid en markant eksponering hos os, så
din virksomhed kædes sammen med den kvalitet, der kende
tegner Fuglsang Kunstmuseum. Sponsorskilte på museet
ses af 25.000-30.000 årlige gæster, og sponsorlogo med link
på hjemmesiden ses af ca. 50.000 unikke brugere om året.

ANDRE FORDELE
I museumsbutikken kan I finde lækre og specielle repræsentationsgaver til rabatpris for sponsorer, bl.a. kunst
bøger eller souvenirs.

LOGO
Hertil kommer firmalogo i en årlig annonce i Lolland-
Falsters Folketidendes megaavis (oplag: ca. 42.000) og
firmalogo en gang årligt i museets elektroniske månedsnyhedsbrev med ca. 1400 abonnenter.
MØDERUM
Museet råder over indbydende møde- og konference
lokaler (fra 4-130 personer) i museet og i nabobygningen
KUMUS. Brugen af disse kan være en del af et sponsorat,
det er allerede populært blandt nuværende sponsorer.
Man kan også booke møder hos os om aftenen, og
museets café sørger gerne for forplejning til jeres møder.

