
Som sponsor på RoS Gallery støtter du kunsten og får samtidig masser af fordele. Omfattende eksponering, mulighed 
for at gøre brug af galleriets fantastiske rammer og lade kunsten blive til en inspirerende del af hverdagen og profile-
ring af jeres virksomhed.

Din støtte er værdsat. Som galleri befinder vi os i et spændingsfelt imellem salg og formidling. Vi arbejder konstant på 
at på at tiltrække de bedste og mest aktuelle kunstnere og på at skabe spændende og vedkomne udstillinger. 
Samtidig åbner vi dørene for de skoler, daginstitutioner og foreninger, der ønsker et indblik i kunstens verden uden 
køb for øje. Dit sponsorat er med til at gøre dette arbejde muligt.

Guldsponsorat - 50.000 kr
Hovedsponsor på 1 årlig udstilling + sponsor på 2 årlige udstillinger med logo på facadeplakat, katalog, hjemmeside 
og pressemedelelse  •  Logo på sponsoroversigt i galleriet foyer og på galleriets hjemmeside  •  En årlig aftenevent 
for op til 50 pers. inkl. rundvisning og forfriskninger  •  4 årlige møder i tårnværelset for op til 8 pers. med 360 graders 
udsigt. Inkl. kaffe og wifi  •  Invitation til forfernisering med servering af forfriskninger

Sølvsponsorat- 25.000 kr
Sponsor på 2 årlige udstillinger med logo på facadeplakat, katalog, hjemmeside og pressemedelelse  •  Logo på 
sponsoroversigt i galleriet foyer og på galleriets hjemmeside  •  En årlig aftenevent for op til 25 pers. inkl. rundvisning 
og forfriskninger. Event efter eget valg  •  2 årlige møder i tårnværelset for op til 8 pers. med 360 graders udsigt. Inkl. 
kaffe og wifi  •  Invitation til forfernisering med servering af forfriskninger

Bronzesponsorat - 15.000 kr
Sponsor på 1 årlig udstilling med logo på facadeplakat, katalog, hjemmeside og pressemedelelse  •  Logo på spon-
soroversigt i galleriet foyer og på galleriets hjemmeside  •  En årlig aftenevent for op til 25 pers. inkl. rundvisning og 
forfriskninger. Event efter eget valg  •  1 årligt møde i tårnværelset for op til 8 pers. med 360 graders udsigt. Inkl. kaffe 
og wifi  •  Invitation til forfernisering med servering af forfriskninger
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Et sponsorat er gældende i 1 år efter aftalens indgåelse. Når galleriet har modtaget en fil (vektorgrafik) med sponso-
rens logo, vil der blive oprettet en sponsorprofil på galleriets hjemmeside samt på sponsoroversigten i galleriets foyer. 
Ved markedsføring i forbindelse med ferniseringer vil der som udgangspunkt være 1 hovedsponsor og 2 underspon-
sorer. Facadeplakaterne i forbindelse med ferniseringer er 4 meter høj og monteres på galleriets facade i hele udstil-
lingsperioden. 
Sponsorerne har mulighed for at gøre brug af galleriets faciliteter til en privat event 1 gang årligt. Eventen skal finde 
sted udenfor galleriets åbningstid og må varer op til 4 timer. Prisen inkluderer en guided rundvisning på galleriet samt 
servering af vin i salen. Ønskes yderligere forplejning eller udvidet åbningstid giver vi gerne et samlet tilbud. 
Kun fantasien sætter grænser.

Brug af galleriets mødefaciliteter i tårnet kan ske på hverdage mellem 8.00 og 17.00. Der er kaffe/te og mineralvand 
inkluderet i prisen. Der er mulighed for at indtage sin frokost på Restaurant Snekken. Her tilbyder vi en frokosttallerken 
+ en valgfri drikkevare til 200 kr pr. person. 
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