Vill du vara med
och skapa en av våra
fantastiska idéträdgårdar?

Den Stora
Trädgårdsfesten

2019
23-25 august

VI VILL MED DETTA BREV BJUDA IN DIG TILL ATT SKAPA
OCH BYGGA EN AV VÅRA SEX IDÉTRÄDGÅRDAR TILL
”DEN STORA TRÄDGÅRDSFESTEN” PÅ SOFIERO 2019.
Den stora Trädgårdsfesten på Sofiero är

ett av södra Sveriges populäraste trädgårdsarrangemang med närmare 18 000 besökare.
Under tre dagar fylls parken med massor av
inspiration, kunskap, försäljning och flärd.
Vi är måna om och har höga ambitioner
att ge besökaren en upplevelse fylld av
kreativitet, inspiration, kvalitet, mångfald
och kunskap – och det är därför du är en
av de inbjudna!

Sofiero bjuder på en fin och central placering

av din idéträdgård på en plats framför slottet.
Vi har också möjlighet att ge ett bidrag på
20 000 kr exkl. moms. I övrigt står du står
för arbete och material, samt kontakter med
tredje part för eventuell sponsring. Besökarna
kommer att ges möjlighet att rösta på sin
favorit bland de sex utvalda idéträdgårdarna.

Vad förväntar vi oss:
- En idéträdgård som andas nytänk och som
skapar en upplevelse för besökare
- Att vi har en löpande dialog under hela er
medverkan, både innan, under och efter för
att skapa en så bra upplevelse som möjligt
- En idéträdgård som är minst 50 och
max 100 kvadratmeter stor.

Vad ger det dig?
- En mycket framträdande roll under Den stora
Trädgårdsfesten 2019
- Synlighet på en nyckelplats i parken framför
slottet
- Stor möjlighet att möta besökare och berätta
om ert expertisområde och därmed tillfälle att
marknadsföra er
- Exponering på olika sätt i Sofieros marknadsmaterial och kanaler
- Tillfälle att knyta nya och värdefulla kontakter
med folk i din bransch
- Möjlighet erbjuds att medverka på scen enligt
överenskommelse med projektteamet
- Medverkan på pressvisning innan
arrangemanget

Tycker du att detta låter utmanande och
intressant? Skicka in din intresseanmälan
(med enklare skiss och kort beskrivande
text) senaste den 1 februari 2019.
Finns det frågor så är ni varmt välkommen
att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Varmt välkommen!
Martina Arnér
0706-173778
martina.arner@helsingborg.se

