CANNONBALL 2022
SPONSORFOLDER

KORT OM CANNONBALL
Cannonball er en ny 1-dags festival med en ambition om at skænke folket
frihed,fadølsfest og fuldfed rock'n'roll i hjertet af Næstved.
Cannonball-er en ny rendyrket rockfestival,som fokuserer på rocken i både
dansk og international sammenhæng. Foruden musikken byder festivalen også
på udstillede 60- 70er biler, lækre madstande, kolde øl og drinks samt masser af
rock-merch, rock memorabilia og kunst-installationer.
Dato:Den 21 Maj 2022
Location:Næstved, I Rådmandshaven
Antal publikum: 2000 mennesker +

De tre bagmænd bag festivalen Michael H. Andersen, Frederik Schnoor og Erling Daell har alle dedikeret deres
liv til rock 'n' roll som hhv. musikere, festivalarrangører, pladeselskabsejere og entreprenører i musiklivet - og
talsmand Erling Daell , som udover at være erklæret rock-freak, til dagligt er direktør for Jem & Fix og Harald
Nyborg i Sverige udtaler:
"Cannonball navnet skal forstås, som en rock-kanonkugle støbt af de tre venners kollektive fascination af de
sidste 50 års rock fra de tidligere 1970'ere og frem til nutiden. Når vi skal være helt ærlige. er vi tre excentrikere
med hang til rock 'n' roll, nostalgi og fest - og derfor hænger den her seventies, comic strip agtige tilgang til
plakaten og hele festivalen bare godt sammen. Cannonball er skabt af rockfans, for rockfans!"
Læs mere på https://cannonball.nu/

CANNONBALL 2021
SPONSORPAKKER
HOVEDSPONSOR - 9999 kr.
(6 fribilletter, VIP adgang m. fri ølbar og mad, årlige gratis
sposorevents, Logoer på hjemmeside og trykt logo i katalog
der udleveres på plads. Husstandsomdelt avis/katalog.
SUPERSPONSOR - 2499 kr.
2499 kr. – 4 billetter. Lille Logo på hjemmeside og trykt logo
i katalog der udleveres på plads. Husstandsomdelt
avis/katalog.
BASISSPONSOR - 999 kr.
(2 billetter) – hjemmeside notits. Helsides i Sjællandske
hvor vi takker basis-sponsorer.

SPONSOR - HVORFOR ?
-

Synlighed og lokal synergi
I er med til at skabe en ny musikbegivenhed i Næstved
Kultur = positiv branding og eksponering af jeres by
Understøttelse af musiklivet og vækstlaget
Medarbejder / kundepleje i form at billetter og events
Fremtidssikring af festivalen, så vi kan blive en årligt
tilbagevende begivenhed , der kan vokse - til gavn for både
musikelskere og Næstveds kultur - og erhvervsliv.

KONTAKT
Michael H. Andersen
michael@targetgroup.dk
Tlf.30614390

LOKATION
Rådmandshaven , 4700 Næstved

