
 

 

 

 

Til daglig leder/markedsansvarlig  

      
          

Hei og takk for at dere tar dere tid til å lese vårt brev.   

 

Nøtterøy Musikkorps er et aktivt korps som opptrer mye i vårt lokalmiljø.  

Vi er en godt sammensveiset gjeng på ca 60 spillende medlemmer i alderen 

14 – 80 år.  

 

Vi er et av de største korpsene i distriktet og vi rekrutterer hovedsakelig fra 

skolekorps på Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg. Å drive et korps krever mye 

innsats fra medlemmene. Alle må bidra for at korpset skal ha god nok 

økonomi til å lønne en dirigent, opprettholde et aktivitetsnivå, og være 

attraktive for unge musikanter i nærmiljøet.  

 

Vi ønsker å markere oss som et ungt, kult, hipt og sosialt korps å spille i. 

Deres bedrift kan hjelpe oss å komme enda mer fram i lyset i vårt lokalmiljø! 

 

Dette kan vi tilby dersom deres bedrift ønsker å støtte oss: 

 

Profilering/logo: 
 
Alternativ 1:  Firmaets logo på konsertplakat,  to billetter til hver konsert og link til firmaets 

hjemmeside fra oversikt på korpsets hjemmeside. 
Pris: kr. 5.000,-/år  

 
Alternativ 2: Firmaets logo på konsertplakat , to billetter til hver konsert og link til firmaets 

hjemmeside fra oversikt på korpsets hjemmeside. Firmaets logo i liten utgave 
på korpsets tilhenger*. 
Pris: kr. 8.000,-/år 

 
Alternativ 3: Firmaets logo på konsertplakat og facebook arrangement, fire billetter til 

hver konsert. Firmaets logo på forsiden av korpsets hjemmeside og link til 
firmaets hjemmeside fra oversikt på korpsets hjemmeside. Firmaets logo i 
stor utgave på korpsets tilhenger*.   
Pris: kr. 15.000,-/år 

 
Alternativ 4:   Deres logo på korpsets tilhenger*, Stor logo kr 6000,-/år  
   Liten logo kr 4000,-/år (Denne kan kombineres med alt 1). 
 

Det er også mulig å være eksklusiv, det vil si at vi ikke forsøker å få andre 

sponsorer i samme næring som Dere, Dette mot et tillegg på kr 5000,-/år 

 

*Bedriften må selv sørge for å skaffe foliedekor til tilhengeren, 3 stk. Stor logo 

med 60cm bredde, liten logo med 30cm bredde. Logo på Henger forutsetter 

også at man tegner seg for to år. 



 

 

 

 

 

 

Skulle det være ønskelig med andre løsninger så ta kontakt med oss. 

 

Spilleoppdrag: 

Nøtterøy Musikkorps påtar seg ulike typer spilleoppdrag og andre dugnader 

for bedrifter. Vi kan stille med alt fra fullt korps til mindre grupper dersom dette 

er av interesse for deres bedrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

for Nøtterøy Musikkorps 

 

 

v/Leder 

leder@nmk.info 

 

post@nmk.info  

www.nmk.info  
 

 


