Evenemangssamarbete:
Kulturföreningen

Gotland On Tour
med firma

Gotland On Tour AB
Vad kan ett samarbete med oss
bestå av… och vad kan det ge för
fördelar till ditt evenemang ???
___________________________________________

”JULSHOW - 2014 - Special”
INNEHÅLL:
1. Presentation…
2. Artister och underhållning…
3. Ljud & ljus samt övrig teknik…
4. Entré, kassasystem och förköp…
5. Marknadsföring och trycksaker…
6. Om oss, företagsuppgifter…
Exempel på affisch för JULSHOW 2014

gotour.se

1.

Presentation…
Vad vill ni? / Vad kan vi?

Ljuseffekter
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2.

Artister och underhållning…
Vilka jobbar vi med?

•

Vi är en kulturförening med ett flertal varierande artister
som medlemmar. Dessa artister är vårt förstahandsval när vi
planerar och genomför evenemang.

•

Vårt nätverk är så gott som heltäckande på Gotland och
stort i resten av Sverige och i världen. Vi kan därför erbjuda i
stort sett allt utifrån era önskemål.

•

Vi samarbetar med organisationer som Musik på Gotland,
Kulturföreningen Roxy, Nöjestorget, BokaBandet.se m.fl.

•

I stället för att erbjuda ett utbud till ert evenemang föreslår
vi att ni presenterar ert evenemang för oss…
Antal gäster, tider för underhållning, budget, särskilda
önskemål mm. så jobbar vi fram ett förslag till er.

•

Vi är registrerade som arbetsgivare och kan betala ut löner
till musiker och artister, så att ni kan erhålla en faktura på
hela kostnaden från oss. Alternativet är att vi tar hand om
betalningarna vid evenemang där vi ansvarar för entrén.
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3.

Ljud & ljus samt övrig teknik…
Vad kan vi leverera?

• Ljudanläggning och scenljus till konserter för upp till
ca 1 000 personer.

• Mobila scener för både utomhus- och inomhusbruk.
• Ljud och ljus för dans och disco.
• Karaoke- och ”Sing Along” utrustningar.
• Mobila sladdlösa tal- och sånganläggningar.
• Presentationsutrustningar för tal, bild och video med
mobil hörslinga samt teknik för tolkning.

• Dekorljussättningar och projektioner för ca 200 kvm.
Om vi själva inte kan leverera erforderlig utrustning så har
vi samarbete med flertalet etablerade leverantörer.
Vi kan även utföra installationer av ljud, ljus och AV- teknik
och är återförsäljare för flera kända och prisvärda märken.
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4.

Entré, kassasystem och förköp…
Vad erbjuder vi?

• Som kulturförening kan och får vi, för våra medlemmars
framträdande, ansvara för entrékassa och redovisning av
ett arrangemang på en arena där en annan part innehar
utskänkningstillstånd för alkohol.

• Vi tillhandahåller all utrustning och personal till entrén.
• Vi har kortdragare ”online” genom iZettle i entrékassan.
• Vi hanterar 6% moms för biljetter till våra arrangemang,
12% moms för mat och 25% moms för övrig försäljning.

• Vårt förköpssystem har kortbetalning via PayPal och
biljetter skrivs ut på egen skrivare av kunden. I entrén
sker avläsning av biljetter eller avprickning mot lista, för
att undvika falska biljetter.

• Aktuell förköpsförsäljning kan följas på Internet av våra
samarbetspartners.
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5.

Marknadsföring och trycksaker…
Vad kan vi hjälpa till med?

• Vi är hjälper till med att ta fram underlag till affischer,
annonser, banners mm. till våra samarbetsevenemang.

• Vi marknadsför evenemang bl.a. via vår egen sida på
Facebook: www.facebook.com/gotlandontour
Genom våra nätverk når vi tusentals personer…

• Vi rapporterar evenemang till gratis evenemangstips i
tidningar, radio och på Internet.

• Vi kan trycka affischer i storformat, t.ex. 70x100.
• Vi trycker även banderoller och backdrops.
• Vi trycker merchandise och profilkläder till våra artister.
• Vi kan tillverka dekaler och ”stripa” upp bilar mm.
• Självklart kan vi även trycka menyer, foldrar, häften mm.
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6.

Om oss, företagsuppgifter…
Vilka är vi?

• Gotland On Tour är en kulturförening för musik & nöje
på, till och från Gotland...

• Gotland On Tour AB är föreningens driftbolag.
• Vi samordnar evenemang, shower, framträdanden,
bokningar, teknik, inspelning, försäljning, biljetter,
entré, turné mm.
__________________________________________________________________________
Kulturföreningen Gotland On Tour
Orgnr: 802487-8210 (Ideell förening)
Gotland On Tour AB
Orgnr: 556966-7313
Momsreg./VAT-nr: SE556966731301
Vi innehar F-skattebevis
Vi tar EJ emot kontant betalning! (Undantaget entrékassa och försäljningsställen)
Vi tar kortbetalning alternativt betalningsalternativ enligt nedan. Order/inköp ska
styrkas av rekvisition. Vi accepterar bara fakturor på 30 dagar om ej annat avtalats.
Adress: Box 1476, 621 41 Visby, Sweden
(Leveransadress: Vibble Tvinnaregatan 3, 622 60 Visby)
Telefon: 0498 21 31 00
E-post: gotland@gotour.se
Internet: gotour.se
Mobilapp: gotour.mobapp.at
Betalningsalternativ:
Sparbanken Gotland (Swedbank): 8055-6 045 104 70-0
(BIC: SWEDSESS - IBAN: SE2280000805560045104700)
PayPal: gotland@gotour.se
Swish: 123 554 92 82
Bankgiro: 542-1557
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exáàtâÜtÇz f~|à|zt Wâ~xÇ
Lördagar i November och December kl. 18-01
( Torsdagar och Fredagar endast företagsbeställningar )

Mingel & Glögg
Trubadur
Julbordsbuffé
Close Up Magic
Blue X-mas Show
Dans

Kuvertpris: 295:Eftersläpp efter kl. 21.00
Show- & Dansentré: 150:Förköp: www.gotour.se
Företag: jul@gotour.se
alt. telefon 0498 21 31 00

ett Gotland On Tour arrangemang

