
 

 

  

 

                Tønsberg, 6.februar 2019 

Kjære markedsansvarlig 

 

27. og 28.april 2019 står 800 barn og ungdom på scenen når dansestudioet Extend – Art of Dance 

setter opp Peter Pan – og ditt firma kan være med.  

 

Extend arbeider for å skape et godt fysisk- og psykososialt miljø for samhold og samarbeid hvor barn 

og unge helt fra 4 år til fylte 19 år opplever fellesskap, vennskap og mestring. I tillegg bidrar vi til 

bedret folkehelse gjennom mye trening. Mange av elevene danser fra 6-10 timer i uka – og vi som er 

så heldige å få være trenere opplever en hverdag fylt med mening og glede.  

I tillegg til de to årlige store forestillingene hvor alle elevene deltar, bidrar elever fra Extend på en 

rekke arrangementer gjennom året. Her vil vi bl.a. nevne skoleturneen hvert år hvor vi gjennom 

fortelling med dans tar opp viktige som f.eks. sosiale medier og mobbing.  

Vi ønsker nå å knytte til oss samarbeidspartnere slik at vi kan gjøre enda mer av det vi elsker – 

skape gode danseopplevelser for barn og unge, og flotte og sterke opplevelser og inntrykk for alle 

innbyggere i hele regionen.  

 

Som samarbeidspartner av Extend kan vi tilby følgende 

profilering i forbindelse med forestillinger: 

• Utvendig stor banner, 14*3 meter. Godt synlig 

plassert på veggen ut mot veien på Oseberg 

Kulturhus. Deres logo blir nederst på banneren – 

figur 1. Kr. 4.000,-  

• Logo på liggende banner ca 1*3 meter 2 stk – figur 2. 

Kr. 3.000,-  

• Annonse eller stor logo i program. Kr. 1500,-  

• Profilering, f.eks egen banner i foaje på Oseberg 

show helgen kr. 1.000,- 

• Profilering i mikrofonen med at dere støtter 

danseglade barn og ungdom i regionen. Vi vil nevne 

deres firma i pausen for 4000 mennesker, kr. 3.000,- 

• Logo på flyer kr. 2.500,- 

• Logo på plakat kr. 2.500,- 

I tillegg vil dere få: 

• To billetter til ønsket forestilling.  

• Prioritert tilgang til lokal opptreden på eks. firmaarrangement. 

• Tilgang til trener for å aktivisere ansatte på eks. firmaarrangement 

 

Figur 1 - Utvendig stor banner - logo nederst 



 

 

Kom gjerne med forespørsel dersom du har andre ideer til aktiviteter vi kan samarbeide om. 

27. og 28.april setter vi opp Peter Pan på Oseberg Kulturhus. 4 forestillinger over 2 dager. Vi selger 

ut 4 saler, 3800 billetter.  

 

Vi håper du ser verdien av å kunne profilere ditt firma med de verdiene vi i Extend lever etter – og vi 

ser fram til å høre fra deg. Frist for profilering på banner til Peter Pan er 25. februar. 

Med vennlig hilsen  

Camilla Samuelsen Matre 

Tlf: 48004842 / Mail: camilla@extend.as 

 

Figur 2 - Logo på liggende banner - logo langs kanten 

 

Figur 3 – Logo eller annonse i program 

mailto:camilla@extend.as

