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Kulturelle oplevelser 
for hele familien 
Sæt spotlight på din virksomhed når Sct Michaels Nat  
løber af stablen fredag den 30. september 2022 

En perlerække af kulturelle tilbud
Sct Michaels Nat er den årlige store kulturelle 
begivenhed i Slagelse, hvor man mødes og deler 
hinandens livsstile og interesser. Denne aften 
danner byens hyggelige torve og pladser  
rammerne om de mange forskellige kulturelle 
oplevelser, som Sct Michaels Nat byder på.
Musik og kunst kombineres med erhvervslivet, 
som alt spiller sammen i en symfoni af glæde, 
oplevelser og nye forbindelser.

Kulturliv skaber udvikling 
Kulturnatten er en oplagt mulighed for at vise 
flaget og gøre opmærksom på din virksomhed. 
Kulturnatten er ikke kun tænkt som en  
hyggelig aften, men også som en uformel og  
anderledes måde at skabe nye forretnings
mæssige forbindelser på, både i form af kunder 
og sam arbejdspartnere. 

Kulturpakken gør det nemt 
Med en af de fire kulturpakker i hånden får du  
en række fordele, som gavner din virksomhed  
og dine medarbejdere. Kulturpakkerne varierer  
i størrelse, men fælles for dem er, at de alle  
inde holder en reklamedel samt et antal kultur
armbånd som giver adgang til kulturnatten.  
Der udover får du selvfølgelig også muligheden 
for at styrke din virk somheds image – både  
internt og eksternt.   

Masser af kunder på Sct Michaels Nat
Står vi sammen om Sct Michaels Nat – både i år 
og i fremtiden?  
Ved at støtte op om netop dette arrangement,  
så står vi også sammen om at få del i de mere 
end 22.000 kunder der kommer til byen fredag  
d. 30. september 2022.  
Vi ved at der bliver handlet lystigt den aften.

Største kulturnat udenfor København



Tag del i glæden

Kulturpakke 1
• Aktivitet på Kulturnatten nævnt i program
•  Din virksomhed nævnes på sponsorliste  

på www.kulturnat.dk
• 4 stk. kulturarmbånd til Kulturnatten
Pris: kr. 1.495,- + moms

Kulturpakke 2
•  1/8 side farveannonce i Kulturnattens avis  

(str. 2 x 110 mm)
• Aktivitet på Kulturnatten nævnt i program
•  Din virksomhed nævnes på sponsorliste  

på www.kulturnat.dk
• 10 stk. kulturarmbånd til Kulturnatten
Pris: kr. 3.770,- + moms

Kulturpakke 3 
•  1/4 side farveannonce i Kulturnattens avis  

(str. 3 x 180 mm)
• Aktivitet på Kulturnatten nævnt i program
•  Din virksomhed nævnes på sponsorliste  

på www.kulturnat.dk
• Link til egen hjemmeside 
• 25 stk. kulturarmbånd til Kulturnatten
•  Din virksomhed nævnt på mindst  

en 1/1 side som sponsor med navn
 Pris: kr. 7.585,- + moms

Kulturpakke 4
•  1/2 side farveannonce i Kulturnattens avis  

(str. 6 x 180  el. 3 x 365 mm)
• Aktivitet på Kulturnatten nævnt i program
•  Din virksomhed nævnes på sponsorliste  

på www.kulturnat.dk som VIP sponsor
• Link til egen hjemmeside 
• 50 stk. kulturarmbånd til Kulturnatten
•  Din virksomhed nævnt på mindst en 1/1 side 

som sponsor med logo benævnt VIP sponsor
•  Ret til at anvende Kulturnattens logo i egen 

markedsføring
•  Ret til at benævne din virksomhed VIP sponsor 

for Kulturnatten
Pris: kr. 12.995,- + moms
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Kulturpakkerne varierer i størrelse, og på 
side 3 kan du se indholdet af de forskellige 
pakker. 

Såfremt du har specielle ønsker eller  
ændringer, er du meget velkommen til at 
kontakte Sct Michaels Nats sponsorudvalg 
for yderligere drøftelse. 

Kontakt sponsorudvalget:

Sjællandske Medier  
tlf. 88 88 42 11

Sct Michaels Nat
Helle Madsen tlf. 51 26 22 99
Mail: helle@slagelseerhvervscenter.dk

Bestil din kulturpakke i dag 
 og tag del i glæden
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