
 
 

VKMBUSINESS

FIND OS I HJERTET AF HJØRRING

VENDSYSSEL  KUNSTMUSEUM
P. Nørkjærs Plads 15, 9800 Hjørring | tlf. 98 92 41 33 | www.vkm.dk

Vendsyssel Kunstmuseum er tilgængelig for alle  
- elevator kan benyttes til alle fire etager.

STYRK  
KUNSTEN

HVAD ER  
VKMBUSINESS ?
VKMBusiness er Vendsyssel Kunstmuseums nye 
forum af erhvervssponsorer.

Som sponsor i VKMBusiness støtter du op 
om en kulturattraktion i særklasse.
Vendsyssel Kunstmuseum har f.eks den største museums-
samling af Poul Anker Bech og Niels Larsen Stevns og  
rummer samlet set en kunstsamling i særklasse.

Vi tilbyder jeres virksomhed adgang til  
en fantastisk lokation i enestående kunstneriske og  
arkitektoniske rammer. Som sponsor får du b.la. adgang til 
udstillinger, workshops og eksklusive arrangementer som 
ferniseringer og Artist Talks, hvor du kan møde kunstnerne 
bag værkerne.  

VKM er en unik ramme om uforglemmelige oplevelser, som 
du kan dele med dine kunder, medarbejdere og familie eller 
samarbejdspartnere.

VKMBUSINESS  
VIA DIT SPONSORAT STYRKER  DU 
KUNSTEN LOKALT.

For mere information:
Sine Kildeberg
Museumsdirektør
sk@vkm.dk 
tlf. 98 92 41 33

BLIV SPONSOR
Sponsorpris  

5.000 DKK pr. år 
Ekskl. moms

Sponsoratet løber årligt fra 1. februar til og med 31. januar.  
Vi skræddersyer gerne en sponsoraftale til lige netop din 
virksomhed.
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VKMBUSINESS  
HVAD FÅR DU UD AF 
AT VÆRE SPONSOR?
...du får kunstoplevelser, du kan dele med bestyrelsen, 
kunder og medarbejdere samtidig med, at du styrker 
virksomhedens kulturelle profil. Og på sigt også mulighed 
for at opbygge et større og tættere erhvervsnetværk. På 
kunstmuseet er rammerne for den perfekte ”walk and 
talk”, der kan gøre din MUS-samtale mere afslappet og 
interessant, eller blot god basis for en kreativ brainstorm, 
eller medarbejderpleje.

Få adgang til spændende mødefaciliteter i 
anderledes kunstneriske rammer.
Vi har foredragsfaciliteter til 45 personer. I samme lokale 
er det perfekte runde mødebord til 8 personer.  
Desuden har vi to mindre mødelokaler, der kan bruges til 
”break-out rooms”, som rummer op til 6 personer. 

Fordelsrabat i Museumsbutikken, hvor du 
kan finde lækre og unikke repræsentations-, jubilæums- og 
julegaver til f.eks. samarbejdspartnere og medarbejdere.

I Museumsbutikken finder du bl.a. et bredt udvalg af  
dansk og skandinavisk design, kunsthåndværk, tekstil,  
plakater og kunstbøger.

EKSPONERING I  
SELSKAB MED  
KUNST I SÆRKLASSE
Som sponsor i VKMBusiness får du:  
Dit logo op i museets forhal, i nyhedsbrevet, 
på VKMs hjemmeside samt aktivt link til din 
hjemmeside.  

 

 1 PARTOUTKORT for op til 4 personer

 10 FRIBILLETTER f.eks. til vores særudstillinger

 UDSTILLINGSPUBLIKATIONER 

 FORDELSRABAT I MUSEUMSBUTIKKEN

 NYHEDSBREV

 SÆSONPROGRAMMER 

 30% PÅ LEJE AF MØDEFACILITETER  

 INVITATION TIL FERNISERINGER

  VIP-ARRANGEMENTER M.M.* 

*(Brugerbetaling kan forekomme ved VIP-arrangementer).

GØR DIG  

SYNLIG  
MED INDBYDENDE 

FORDELE

VKM er en vidensinstution i lokalområdet 
og bidrager som et af Hjørring Kommunes 
kulturelle fyrtårne til at skabe vækst og 
udvikling i kommunen og fremme byliv, 
turisme og branding af landsdelen. 
Vi er et attrativt besøgsmål for lokale og 
turister, børn og voksne.
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