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Få mere opmærksomhed med
Danmarks næststørste revy
Bliv erhvervssponsor for Nykøbing Falster Revyen!
Revyen giver værdifuld profilering, unikke fordele
og masser af god underholdning.
nykøbing-falster-revyen

www.nyk-revy.dk

facebook.com/nyk-revy

Tag plads og bliv en del af et
værdifuldt sponsorsamarbejde
Alene kan vi meget – men sammen kan vi endnu
mere. Støt et fyrtårn indenfor Dansk Revy og bliv
sponsor til Danmarks næststørste revy.

Nykøbing Falster Revyens visioner
`

 i vil fastholde det høje underholdningsniveau, så vi også i fremtiden
V
er én af landets mest efterspurgte revyer med et højt fagligt niveau.
Både blandt gæster, men også blandt medarbejdere, skuespillere,
musikere, crew og samarbejdspartnere.

`

 ykøbing Falster Revyen er Lolland-Falsters største kulturelle
N
fyrtårn. Det forpligter og vi ønsker at tage socialt ansvar og give
velgørenhed tilbage - også til de udsatte grupper i vores samfund.

`

 i ønsker at gå forrest og at være med til at udvikle vores skønne
V
landsdel og være med til at styrke Nykøbing F. som en stærk hovedby.

`

I de kommende år har vi en forpligtigelse til at udbrede kendskabet
til revygenren blandt det yngre publikum.

`

 i vil arbejde sammen med hele Lolland og Falster om arrangementer
V
på tværs af organisationer, foreninger og erhvervslivet.

`

 evyen vil altid være vores hovedprioritet, men i årene fremover,
R
vil vi også lave flere enkeltstående arrangementer til glæde for byens
borgere og erhvervsliv.

nykøbing-falster-revyen

www.nyk-revy.dk

facebook.com/nyk-revy

Sponsorpakker 2021/2022
Stjernesponsor

Platin

Pris forhandles

100.000

75.000

50.000

20.000

7.500

1/1

1/1

1/1

1/2

1/2

1/4

Video

Video

Video

Foto

Foto

VIP-revybilletter
(med spisning)

10

6

4

2

2

Gratis revybilletter
(uden spisning)

70

50

40

30

10

Annonce i revyprogram
- uddeles gratis

KR.

Guld
KR.

Sølv
KR.

Bronze
KR.

Spotlight

Sponsorcertifikat
til virksomheden
Logo på hjemmesiden
www.nyk-revy.dk
Medlemsskab af
revyens erhvervsklub
Sponsoratopslag på
Facebook / Instagram
Logo på foldere
og flyers
Visning på eksklusivt
sponsorbanner
Logo på banner ved
indgang til revyen
Logo på evt.
TV-kampagner
Logo på revyplakat
Logo på annoncer
i trykte medier

Vi har også plads til jeres virksomhed!
Har du spørgsmål til Nykøbing Falster Revyens sponsorpakker eller ønsker
du at indgå en sponsoraftale? Så kontakt revydirektør Mickey Pless.
Tlf. 61 78 80 43 eller mp@nyk-revy.dk

Alle priser er ekskl. moms. Forbehold for ændringer.

KR.

Hele Danmarks Revy
Nykøbing Falster Revyen har med et årligt besøgstal på over 30.000
glade mennesker, lagt sig i spidsen som Danmarks 2. største revy.
Revyen har siden begyndelsen i 1912 høstet et væld af priser og
anerkendelser - senest som årets revy i 2019.

Revyen er mere end bare underholdning - vi vil styrke hele området!
I 2018 satte jeg mig i direktørstolen for Nykøbing
Falster Revyen. Selvom vi i 2020 fik et års ufrivillig pause, så har jeg elsket hvert minut. Lige
siden mine drengeår har jeg elsket at få folk til
at grine og elsket den magi, som opstår mellem
publikum og os på scenen – den er magisk!
Revyen på Falster har igennem de sidste mange
år spillet i superligaen af danske sommerrevyer,
og revyen har år efter år fået en utrolig stor
opbakning fra vores gæster. Derfor har Nykøbing
Falster Revyen for længst slået sit navn fast som
en revy i særklasse – endda som landets 2. største
revy med gæster fra hele Danmark.

Samme år som jeg overtog revyen, flyttede min
familie og jeg til Guldborgsund. Det er det bedste
valg, vi har taget. Vi holder rigtig meget af hele
området og landsdelen og har uden tvivl fået et
bedre liv ved at komme til Sydhavsøerne – frisk
luft, skov, strand, fuglefløjt og så mange søde
mennesker. Hvad mere kan man ønske sig?!
Nu kigger vi fremad og jeg glæder mig til i mange
år at stå i spidsen for Nykøbing Falster Revyen
- Hele Danmarks Revy!

Mickey Pless
Revydirektør og kapelmester

