Priseksempler på varer og tjenester levert gjennom FestivalGruppen AS
FestivalGruppen tilbyr to rabattnivåer, som begge tar utgangspunkt i veiledende priser fra
ledende leverandører til festivalmarkedet i Norge. Totalkunder (T) benytter seg av 5 eller flere
varer og tjenester fra vårt sortiment. Standardkunder (S) benytter seg av 4 eller færre. Alle i
foreningen Norske Festivaler får Totalkunderabatt, uansett antall disse velger å benytte seg av.

Nordic Wristbands

Veiledende rabattnivå
0%

Standardkunder.
13,50 %

Totalkunder (Inkl NF)
20,50 %

Betalingsterminaler (1

0%

12 %

18 %

Touchkasser (1

0%

21 %

29 %

Husets vinflasker (2

kr 85,00

kr 78,00

kr 74,00

Merchandise (3

50,- / 55,-

40,- / 45,-

37,- / 47,-

Bryggeriavtale (4

0%

Volumavhengig

Volumavhengig

1) Betalingsterminaler og kasser. Veiledende pris for en 3 dagers festival (alle utgifter inkludert):
990 kr + 1900 kr. Medlemmer i Norske Festivaler vil betale: 820 kr + 1350 kr (frakt kan tilkomme)
I de festivaler der kasser skal settes opp i nettverk, vil det bli forbehold om tilgjengelig internet
samt evt programmering av database.
2) Husets røde og hvite vin er Italienske Giuseppe Puglia.
3) Eksempel her er 250 Festival T-shirts (1 fargetrykk foran / 1 fargetrykk bak)
Trykk av hvit dekkfarge, motivoppsett, filmer og rammer er inkludert.
Noen forbehold må jeg også nevne her. Trykkeareal og detaljrikdom i design.
Vi sender ut vareprøver før evt. bestilling! Man får tak i billigere skjorter, men med
FestivalGruppen og XO profil er kunden sikret etisk handel/Fair Trade, samt meget høy kvalitet.
Merchandisen trykkes i Norge.
4) FestivalGruppen forhandler med mange bryggerier, å søker å oppnå optimale betingelser
for hver enkelt kunde. Ølvolum er essensielt i fohold til rabattnivåer.
*Disse eksemplene er bare et fåtall av hva FestivalGruppen kan tilby.
Vi oppfordrer alle medlemmer i Norske Festivaler å sende en mail til hilde@festivalgruppen.no
Der vil du få raskt svar på hva du kan spare, dersom du oppgir dine behov. For eksempel:
Festivalen varer i XX dager, og har XX besøkende.
Vi har skjenking selv, og ønsker tilbud på Øl, vin, sprit, mineralvann, energidrikk etc.
Vi ønsker tilbud på billettløsning.
Vi ønsker tilbud på XX antall T-shirts, Tote bags, Hoodies med mer.
Vi ønsker tilbud på XX billettarmbånd, tekstil / plastikk / Tyvek etc.
Vi ønsker tilbud på trykksaker.
Vi i FestivalGruppen vil gjøre vårt for å møte de fleste behov på sikt. Dersom du har andre behov enn
de som er listet opp her, så send oss en mail, så skal vi ta tak i dette.

