Sponsorspaket
Vi vill välkomna dig som sponsor av EFS och Salts årskonferens i Helsingborg 26-29 maj
2022. Vi ger gärna ytterligare information om årskonferensen samt EFS och Salts
verksamhet.

Brons 5000 kr
Logotyp synlig på skärm i samband med TV-sändning

Silver 10 000 kr
●
●
●

Logotyp synlig på skärm i samband med TV-sändning
Kvartsidesannons i Budbäraren
Monterplats 1 x 2 m

Guld 15 000 kr
●
●
●
●

Logotyp synlig på skärm i samband med TV-sändning
Halvsidesannons i Budbäraren
Sponsoren nämns i samband med en (1) av studiosändningarna
Monterplats 1 x 2 m

Café-sponsor 7500 kr
●
●
●
●

Roll-up i samband med konferensens cafékvällar.
Tillfällig utställningsplats under kvällen.
Exponering på storbildsskärm före cafékvällen.
Möjlighet att dela ut informationsmaterial om din verksamhet under cafékvällen.

Enbart monterplats 1 x 2 m
•
•

3000 kr per dag eller 5000 kr under hela konferensen.
För större yta hänvisar vi till Margareta Cada.

Besöksadress
Heidenstamsg. 75
754 27 Uppsala

Postadress
EFS, Box 23001
750 23 Uppsala

Kontakt
018–430 25 00
info@efs.nu
efs.nu

Gåva
BG: 900–9903
Swish: 900 99 03

Organisationsnr.
80 20 00-8184

Om EFS
EFS bildades år 1856 som en självständig rörelse inom Svenska kyrkan. EFS är idag en
rikstäckande organisation med cirka 350 lokala EFS-föreningar och EFS-grupper med
sammanlagt cirka 14 000 medlemmar. EFS har ett omfattande internationellt arbete inom
främst evangelisation, utbildning och diakoni. Idag har EFS samarbetspartners i Eritrea,
Etiopien, Indien, Mellanöstern och Tanzania.

Om Salt
Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation. Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära
känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salts verksamhet bedrivs via lokala Saltföreningar, exempelvis genom scouting, barn- och ungdomsgrupper och söndagsskolor; på
regional- och riksnivå genom läger som Livskraft, ledarutbildningar och teamutbildningen
Teamlinjen. Salt ger också ut söndagsskolematerialet Skatten – på äventyr med Gud och är
huvudman för barnkörsatsningen Soul Children. Båda dessa har en bred ekumenisk
spridning i Sverige. Läs mer på salt.efs.nu.

EFS årskonferens
Våra primära deltagare är i övre medelåldern men vi har i år gjort en extra satsning och vill
nå målgruppen 18-40 år och konferensen ska vara utformad med barn och unga i särskilt
åtanke. Focus på generationsöverskridande program som för samman generationer.
Vi räknar med mellan 500-800 unika besökare under konferensdagarna.

Avtal
Båda parter har rätt att avbryta detta avtal upp till 1 månad innan genomförande av eventet.
Om arrangör önskar avbryta ingått avtal innan annonsering skett och innan konferensen
genomförts återbetalas hela sponsringsbeloppet. Om sponsor önskar avbryta ingått
avtal innan annonsering skett och innan konferensen genomförts återbetalas halva
sponsringsbeloppet.
Kontaktpersoner
Margareta Cada, 0451-38 80 70, margareta.cada@efs.nu
Fredrik Pålsson, 070-2474740, fp.roke@gmail.com
Håkan Henningsson, 070-9225647, hakan.henningsson@gmail.com
Ulf Gustafsson, 073-3363425, ulf.gustafsson@gmail.com
Niklas Månsson, 070-6064650, familymansson@gmail.com

