MEDLEMSKAB AF MUSEERNE I BRØNDERSLEV
KOMMUNES ERHVERVS CLUB

MENNESKER I VILDMOSEN, MØLLERNE OG PÅ JYSKE ÅS
Museerne i Brønderslev Kommune er et statsanerkendt, kulturhistorisk
museum og en attraktion i Nordjylland med fokusområde inden for
menneskers liv og eksistens i og omkring Vildmosen, Storskoven og Møllernes
historie.
Museet består af to afdelinger: Dorf Møllegård ved Dronninglund og
Vildmosemuseet i Brønderslev. Gennem udstillinger, aktiviteter og
arrangementsdage fortæller museet den spændende og dramatiske historie om
befolkningens tilværelse og arbejde i et langt historisk perspektiv i Vendsyssel,
om livet på en møllegård gennem århundreder, om kampen for overlevelse i et
uvejsomt terræn i Store Vildmose og om selvforsyning og industrialisering på
landet og i byen.

MUSEERNE I BRØNDERSLEV KOMMUNE HAR EN STÆRK
KOMMUNIKATIONSPLATFORM:






Besøgstal Museerne i Brønderslev Kommune ca. 7000 pr. år
Gennemsnitlig rækkevidde på Facebook 1100 personer pr. opslag
Gennemsnitlig rækkevidde på www.bkmuseer.dk 400 personer pr. uge
Gennemsnitlig rækkevidde på Instagram 300 personer pr. uge
Pressedækning: annonceværdi 20.000 kroner

TRE STÆRKE INTRODUKTIONSTILBUD
GULD-SPONSORAT:

10.000kr.

EKSPONERING GULD-SPONSORAT





Eksponering på tavle ved indgangen på begge museernes afdelinger med stort logo, der
ses af ca. 7000 besøgende
Eksponering på museernes sociale medie platforme til alle arrangementer
Eksponering på museets annoncevirksomhed (værdi ca. 20.000 kr.)
Eksponering på museets hjemmeside med stort logo (ca. 20.000 besøgende årligt)

Sølv-sponsorat:

5000kr.

EKSPONERING SØLV-SPONSORAT




Eksponering på tavle ved indgangen på begge museernes afdelinger med medium
størrelse logo, der ses af ca. 7000 besøgende
Eksponering på museernes sociale medie platforme ved 2 aftalte arrangementer
Eksponering på museets hjemmeside med medium størrelse logo (ca. 20.000
besøgende årligt)

Bronze-sponsorat:

2500kr.

EKSPONERING BRONZE-SPONSORAT



Eksponering på tavle ved indgangen på begge museernes afdelinger med medium
størrelse logo, der ses af ca. 7000 besøgende
Eksponering på museets hjemmeside med medium størrelse logo (ca. 20.000
besøgende årligt)

GENERELLE MEDLEMSFORDELE



2 personalekort med fri adgang på museerne. Hvert kort giver adgang for 2 personer
på alle museernes afdelinger
Gratis adgang til museernes arrangementer

RABAT



Gratis omvisning for 20 personer inkl. kaffe og kage 1 gang årligt (Kun Guld-sponsorat)
10% rabat op alle varer i museumsbutikkerne

KONTAKTPERSONER:

Museumsleder

Museumsinspektør

Anne Provst
AP@bkmuseer.dk
Storskovsvej 39
9330 Dronninglund
Tlf: 98 84 31 05
www.bkmuseer.dk

Anders Rydahl-Jensen
ARJ@bkmuseer.dk
Paukjærvej 15
9700 Brønderslev
Tlf: 98 82 43 44
www.bkmuseer.dk

