
BIOHUSET
Biohuset rummer en af Danmarks ældste biografer i oprindelige bygningsrammer.

Hele 2022 er udråbt til jubilæumsår for Biohuset og øverst på listen over 
jubilæumsønsker står en helt ny biografsal – et projekt, der vil koste ca. 5 mio. 
kr. at realisere.

Bygningens særpræg bevares
Publikum skal opleve, at det er en biograf til 
oplevelser og fortællinger for sind og sjæl.  
Projektet skaber nye rammer for de næste 100 år  
– i den lokale biograf midt i Lemvig.



Sponsorpakke

25.000 kr.  
+ moms 

Denne sponsorpakke indeholder:
• 1 biografaften i den nye 

biografsal, 100 pladser - værdi 
8.000 kr. Aftenen kan bruges 
til at invitere medarbejdere, 
forretningsforbindelse og 
samarbejdspartnere til en hyggelig 
aften i den nye biograf.

• En trillebør m/popcorn.
• Sponsorreklame før alle 

forestillinger – fra nu af og efter 
renovering (3 mdr.) -  ca. 60 gange 
om måneden.

• Opslag på Biohusets hjemmeside.
• Logo på opslag i foyeren.
• Fri benyttelse i jeres markedsføring, 

at I støtter renoveringen af 
biografsalen i Biohuset. 

• Orientering om den løbende proces.



Sponsorpakke

10.000 kr.  
+ moms 

Denne sponsorpakke indeholder:
• 20 fribilletter – værdi 1.600 kr.  

Billetterne kan bruges til 
at invitere medarbejdere, 
forretningsforbindelse og 
samarbejdspartnere til en hyggelig 
aften i den nye biograf.

• 1 bæger popcorn pr. billet.
• Opslag på Biohusets hjemmeside.
• Logo på opslag i foyeren.
• Fri benyttelse i jeres markedsføring, 

at I støtter renoveringen af 
biografsalen i Biohuset.



Sponsoraftale om køb af en stol 

5.000 kr.  
+ moms 

Denne sponsorpakke indeholder:
• Logo på salsoversigt – som hænges 

op i foyeren.
• Plakette på stol, med navn eller 

logo.
• Opslag på Biohusets hjemmeside.
• Fri benyttelse i jeres markedsføring, 

at I støtter renoveringen af 
biografsalen i Biohuset.

Yderligere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til Lena Birch på 
Lenabirch@icloud.com eller  
mobil nr. 4057 3809.

Når sponsoraftalen er underskrevet 
og betalt, vil markedsføringen blive 
igangsat.

Hvis projekt ”Renovering af 
biografsalen i Biohuset” ikke 
gennemføres tilbagebetales det 
indbetalte beløb.


