
Sommarteatern i 
Ystad 

 
Publik till huvudföreställningen:                    ca 5000 personer [ på 24 föreställningar ]  
 
Publik som rör sig på området 7000 personer 
totalt (mindre produktioner som spelas  
upp på samma scen inräknade)  

 
 
Facebook “gillare”: 1500 personer 
 
Facebook inlägg 4000- 12 000 personer  
(Räckvidd)                              (trailern nådde 20,000 personer) 

(Betalda inlägg når 20,000-30,000) 
 
Instagram “Följare”: 1100 personer 
(exponering)                                                                        (Inlägg och stories nådde ut till över 7000 under sommaren) 
Youtube-visningar påvåra “bakom-scenen avsnitt” 400-800 visningar 
 
Youtube-visningar påvåra filmade låtar 5000 visningar  



 
 

Samarbetspartners logga kan exponeras exempelvis på följande 
sätt beroende på den sponsrade summan 
Avtal gäller 1 Juli 2020 – 30 Juni 2021 

 

1,000 kr – 4,000 kr 
 
 
Mini Sponsor 

5,000 kr – 9,000 kr 
 
 
Liten Sponsor 

10,000 kr - 19,000 
 
 
Mellan Sponsor 

20,000 kr - 49,000 
 
 
Stor sponsor 

50,000 - enligt 
överenskommelse  
 
Huvudsponsor 

Logga på hemsidan Logga på hemsidan Logga på hemsidan Logga på hemsidan Logga på hemsidan 

2 fribiljetter Två facebook inlägg om 
sponsorn  

Tre facebook inlägg om 
sponsorn  

Tre betalda facebook 
inlägg om sponsorn  

Tre betalda facebook 
inlägg om sponsorn  

Programblad: Logga Två instagram inlägg om 
sponsorn  

Tre instagram inlägg om 
sponsorn  

Fem instagram inlägg om 
sponsorn  

Fem instagram inlägg om 
sponsorn  

 1 fribiljett/ två tusen kronor 1 fribiljett/ två tusen 
kronor 

20 Fribiljetter  20 Fribiljetter  

 Programblad: Logga & 
information om sponsorn. 
Storlek beroende på 
summa. 

Programblad: Logga & 
information om sponsorn. 
Storlek beroende på 
summa. 

Programblad: Logga & 
information om sponsorn. 
Storlek beroende på 
summa. 

Programblad: Logga & 
information om sponsorn. 
Storlek beroende på 
summa. 

 Intervju med sponsorn på 
vår Youtube-kanal 

Intervju med sponsorn på 
vår Youtube-kanal 

Intervju med sponsorn på 
vår Youtube-kanal 

 Möjlighet att dela ut 
reklamprodukter i caféet. 
Ex pennor, servetter osv  

Möjlighet att dela ut 
reklamprodukter i caféet. 
Ex pennor, servetter osv  

 Logga på affisch 



 
 

Hej!  
 Sommarteatern i Ystad är en kulturförening som varje sommar sätter upp en familjemusikal där vi har över 5000 besökare i 

publiken från hela världen. 
 

Vi är nu på jakt efter samarbetspartners inför sommarens storsatsning Kung Arthur, men även framtida samarbeten. 
Vi jobbar hela tiden på att utveckla vår verksamhet och Sommarteatern lägger extra stor vikt vid att höja Ystad som en attraktiv 

kulturstad. Detta är ännu viktigare nu, då vi är den enda friluftsteatern kvar i Ystad, sedan Marsvinsholmsteatern tråkigt nog gick i 
konkurs.  

 
Vår målsättning är att genom en unik blandning av komik och dramatik, sudda ut gränserna mellan barn- och vuxenteater till något 

som inte erbjuds inom vanliga kulturkretsar. Att skapa föreställningar där gamla, unga och alla däremellan kan lämna en 
föreställning med ett leende på läpparna och nya budskap att tänka på. Att sammankoppla olika generationer med ett gemensamt 

intresse; bra teater helt enkelt. 
 

Sommarteaterns vision är att skapa en upplevelse som lämpar sig för alla åldersgrupper. 
Ett samarbete med oss ska ge er en vinst och en trovärdighet om er till vår publik genom alla våra plattformar,  

samtidigt som vi vill ha ert förtroende och stöd att nå våra mål och visioner.   
 

Vi träffas gärna för ett möte där vi kan diskutera vidare ett potentiellt samarbete!  
Vill ni läsa mer om vår verksamhet, så finner ni mycket mer information på vår hemsida www.sommarteaternystad.com  

 
Vid övriga frågor eller funderingar, tveka inte med att höra av er till oss! 


