Club
Terrer

El Festival Terrer és un recull de músiques que beuen de les tradicions
folklòriques, el patrimoni immaterial i la memòria col·lectiva presents al
Priorat. Terrer crea espais on assajar fusions entre la música, el paisatge,
l’arquitectura i el plaer d’un bon vi.
El Club Terrer un espai on volem apropar-nos i donar cabuda al suport
d’empreses privades que s’han interessat pel projecte i volen potenciar
aquest espai cultural i de promoció del territori. A les empreses, persones
o entitats que vulguin entrar a formar part d’aquest programa de
mecenatge els oferim:
Modalitat I
(aportació de 500€)

Dos abonaments complerts per a tots els
actes del Festival Terrer Priorat 2019.
Dues invitacions extra per la inauguració
i per la clausura del Festival Terrer.
Seients preferents a tots els concerts.
Inclusió del logotip en el programa de
mà, el cartell general i la pàgina web del
festival.
Inclusió d'una imatge corporativa de
l'empresa en la pàgina d'entrada del web
www.terrer.cat.
Inclusió del logotip de l'empresa en un
roll up present en tots els concerts de
festival.
Un lot del marxandatge del festival amb
dues xapes, dues samarretes i dues
bosses.

Modalitat II
(aportació de 800€)

Una obra gràfica de sèrie limitada creada
per Carol van Waart.
Dos abonaments complerts per a tots els
actes del Festival Terrer Priorat 2019.
Dues invitacions extra per la inauguració
i per la clausura del Festival Terrer.
Seients preferents a tots els concerts.
Inclusió del logotip en el programa de
mà, el cartell general i la pàgina web del
festival.
Inclusió d'una imatge corporativa de
l'empresa en la pàgina d'entrada del web
www.terrer.cat.
Inclusió del logotip de l'empresa en un
roll up present en tots els concerts de
festival.
Un lot del marxandatge del festival amb
dues xapes, dues samarretes i dues
bosses.

Si esteu interessats en formar part del Club Terrer, per a
qualsevol dubte o proposta us podeu dirigir a:
Blai Rosés
658 089 115
oficina@terrer.cat

