Kære Virksomhedsejer/Direktør

Vi har brug for dig
Vi har brug for dig som sponsor for at kunne genåbne Hundested Kino. Den gamle biograf trænger
til en renovering og nyt digitalt lyd- og fremviserudstyr, så Hundested Kino igen kan blive et
levende sted med film, teater, musik og mange andre oplevelser.
Hvorfor lige nu?
Vi har fået et godt tilbud på fuldt digitaliseret udstyr fra en nedlagt biograf i Køge. Hele udstyret
kan erhverves for 160.000 kr. Vi synes det er oplagt at spørge de lokale virksomheder om hjælp til
dette, fordi det vil give os mulighed for at komme hurtigt i gang med skabe gode oplevelser i Kino.
Anlægget er kun få år gammelt, fuldt opdateret og serviceret. Det er med andre ord klar til brug, og
vi vil kunne få glæde af det mange år ud i fremtiden. Et nyt anlæg koster ca. 430.000 kr
.
Hvad får du for dine penge?
1: Du kan øremærke dit sponsorat til dele af udstyret – f.eks. lydudstyr, filmprojektor m.m.
2: Din virksomhed bliver vist som reklame før hver forestilling
3: Din virksomhed kommer med på vores ”Hall of Fame” på væggen i Kino
4: Du kan sponsorere en eller flere stole med virksomhedens navn på. Pris 2.500 ex. moms pr. stol.
5: Din virksomhed bliver nævnt i vores årlige Kino-brochure
6: Vi kan tilbyde en årlig særforestilling for dig og dine ansatte
Som bilag er vedlagt Hundested Kinos vision og formål mv.
Vi glæder os til at få din virksomhed som sponsor og hvis du har spørgsmål, lyst til at blive sponsor
nu eller senere kan vi kontaktes på:
Mail: info@hundestedkino.dk
Tlf: 53885222 (formand Orla Kristensen)
Du kan læse mere på hjemmesiden: www.hundestedkino.dk eller på Facebook: Hundested Kino
Med venlig hilsen
Foreningen Hundested Kino
Bestyrelsen
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