Custom Bike Show™ 5:e Juni 2021
Välkommen som annonsör i samband med Custom Bike
Show 2021. I en allt mer digitaliserad värld har även vi
tagit steget över till den digitala världen. Det innebär att vi
ersatt det tidigare tryckta programbladet med en digital
plattform som även innehåller motorcykelutställningen
inklusive alla arrangemang kring denna. Denna plattform
är utformad som ett event som kompletterar det fysiska
Custom Bike Show. Plattformen öppnar den 1 Maj för
anmälan till utställningen samt för annonsörer och finns
sedan tillgänglig året runt. På förra årets event hade vi
12 000 unika besökare från över 30 länder och vi närmar
oss nu 20 000 unika besökare för resten av året.
Plattformen gör att du som annonsör ges möjlighet att
synas hela året och för en mycket större publik än den som bara besöker oss i
Societetsparken i Norrtälje. Custom Bike Show är en av Europas största utställningar för
customiserade motorcyklar och har ca 10 000 besökare under en dag i Norrtälje.
Vi har då både nationella och internationella aktörer representerade på plats.
Custom Bike Show marknadsförs i lokal media, relevant motormedia och på sociala
medier. Affischer sätts upp på välbesökta ställen. Inbjudan till eventet skickas också till
företag, mc-klubbar och mc-folk över hela Europa.
Annonspaketen innehåller:
 Annons i vald storlek A, B eller C. (Ombearbetning av annons ingår 2021)
Annonserna är klickbara och länkar till en egen eventsida som kan utformas
efter eget behov. Tex länkar, specialerbjudanden, kompletterande info etc.
 Inbjudan till ”sponsorfesten”.
 Listad med namn och länk på vår hemsida
 Fribiljetter till utställningen i Societetsparken
 Möjlighet till mäss/säljutrymme i Societetsparken o/e hamnsidan
 Möjlighet till uppsättning av banderoller i Societetsparken
Mäss/Säljutrymme på området:
Som annonsör har du möjlighet till Mäss/Säljutrymme på området.
Möjligheter till:
Andra annonsmöjligheter finns naturligtvis, kom gärna med ett förslag …
intresse på sista sidan, så tar vi kontakt med Er.

– anmäl ditt

Sponsorfesten:
Höjdarfesten under hösten 2021. Umgås med oss och andra sponsorer, mat, dryck,
musik och chansen att vinna fina priser. I år bättre än någonsin!
Annons
Då eventsidan öppnar den 1:a Maj ser vi gärna att anmälan kommer före dess. Vi kan
dock ta emot annonser fram till den 31 Maj.
Annonsen ska vara i .jpg-format med en upplösning på minst 500 pixlar.
Skickas via e-mail till: annons@custombikeshow.se
OBS! Om restriktionerna kring Covid-19 omöjliggör ett genomförande av eventet i
Socitetsparken kommer eventsidan att omformas till att ersätta verkligheten och då
genomföras digitalt likt 2020. Dock utgår ju vissa saker som mäss/säljutrymme,
fribiljetter och banderoller etc. Även möjligheten att betala med varor måste då också
begränsas.
PS. Dock räknar vi med att Sponsorfesten till hösten kan genomföras enligt plan. DS.
Twin Club Mc
Box 212, Vårgatan 3
761 23 Norrtälje

Tel. 0176-15790
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webb: www.custombikeshow.se

Företag:
Kontaktperson:
Adress:
Postadress:
Telefon: ............... ........
Mobiltelefon: .............. ........
Fax: ................. ........
E-mail ...... ........ ........
Hemsida: http:// ........ ........
Kontaktperson Twin Club Mc:

........

Fyll helst i alla uppgifter direkt via vår hemsida,
www.custombikeshow.se/cbs_sponsor/sponsor.html .
Du kan naturligtvis använda i nedanstående blad och skicka dem till oss eller lämna dem
till din kontaktperson.
#1 Annonspaket A:

Faktura

x SEK

#2 Annonspaket B:

Faktura

x SEK

Faktura

x SEK

alt. Faktura x SEK + Varor/Tjänster x SEK
#3 Annonspaket C:
alt. Faktura x SEK + Varor/Tjänster x SEK
#4 Enligt ovan men dubbla antal visningar

+ 50% på priset

Exempelsidor på hur det ser ut på dator respektive mobil:
Gå in på www.custombikeshow.se, klicka på ”Sponsor” i menylisten. Där finns länkar.
Marknadsplats : (Utgår ev 2021 pga Covid-19)
SocietetsParken …m. a’ x SEK/löpm

Hamnsidan …m. a’ x SEK/löpm

Intresserad av banderoll i parken/hamnen (Utgår ev 2021 pga Covid-19 )
Intresserad av andra förslag/möjligheter
Nytt annonsunderlag

Samma annonsunderlag som föregående år

Twin Club har fria händer att anpassa annonsen till det nya formatet efter bästa
förmåga. Alla annonser måste göras om, men det ingår i priserna ovan.
Då det är ett nytt upplägg så kommer er kontaktperson hos Twin Club att kontakta er en
tid efter att ni fått denna inbjudan.
Övrigt:.........................................................
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