BIG SLAP 2018

BUSINESS LOUNGE
Bjud företaget, personal och storkunder på en oförglömlig upplevelse i en exklusiv miljö

4 AUGUSTI 2018

I N F O R M AT I O N

E T T S A M A R B E T E P R E S E N T E R AT A V

Sedan starten 2013 har Big Slap vuxit till att bli en av Sveriges bästa och mest
omtalade event. Toppartister från hela världen kommer till oss och skapar ett
magiskt musikparty mitt i Malmö. Tallriken är en unik cirkulär plats omgiven av
höga, vackra träd mitt i centrala Malmö och har verkligen blivit ett signum för
Big Slap. Precis som tidigare år tilldelas varje artist specifika set-tider.
Tallriken, med sin cirkulära form, delas upp i olika sektioner. Scenen centreras
vid norra ingången för att ge alla besökare samma goda överblick. På höger
sida om scenen byggs en VIP-sektion, vilken delas upp i ytterligare två sektioner – cabanas och ståplats.
Vid södra ingången byggs bar- och restaurangområden.
Målet är att överträffa varje besökares förväntningar genom att bjuda på en upplevelse utöver det vanliga i en unik miljö med många sittplatser, stort matutbud
samt extrem produktion i form av ljud, ljus, kolsyra, konfetti, pyroteknik, raketer,
enorma LED-väggar och mycket mer. Listan kan göras hur lång som helst.
Samtliga 17400 m2 tas i bruk under festivaldagen. Området kommer vara inhägnat och biljett krävs för att besöka festivalen.
Med en innovativ och mycket påkostad marknadsföringskampanj som pågår
flera månader i förväg satsar vi även i år på att locka upp emot 15.000 besökare
under festivaldagen.
Genom erfarenhet från tidigare år vet vi med säkerhet att Big Slap attraherar
en väldigt spridd målgrupp rent åldersmässigt. Den generella festivalbesökaren
sträcker sig från den glada 18-åringen, som festar loss på innerplan, till den
55-årige företagsledaren med cabana i VIP-området.

2 0 17- 0 8 - 0 5
Sebastian Ingrosso & Axwell
Axwell bjuder upp Ingrosso som var på
plats för att se Axwells spelning 5 aug
2017.

Klicka på ikonerna för att komma till önskad plattform.

THE BUSINE SS LOUNGE
Vi har tagit del av näringslivets önskemål om att kombinera affärsmöjligheter och nätverkande med
en vibrerande internationell klubbcen.
Vi har därför skapat Business Lounge där ni på Big Slaps bästa platser kan blicka ut över scenen
och publikhavet och ta del av festiviteterna i en trivsam och välkomnande miljö, samtidigt som nya
kontakter knyts och möjligheter skapas på årets absolut största fest.
Vår ambition är att erbjuda en kväll som man annars måste åka till Miami, London eller Barcelona för
att uppleva. En kväll som inte bara kombinerar nytta med nöje, men som tar det till en helt ny nivå.
Bjud era kunder, samarbetspartners och anställda på en VIP-upplevelse ”all-inclusive” utöver dess
like. Vi tar hand om er och ser till att ni får en oförglömlig kväll tillsammans.
Med biljetten ingår det Cava eller alkoholfritt alternativ mellan 16.00 –
20.00 och i Business Loungen står våra kockar från Michelinrestaurangen Sture och skämmer bort er med kvalitativa maträtter.

Karim Khouani från restaurang Sture

Genom att ha tillgång till Business Loungen ingår där följande förmåner;
• Affärslunch på 1910 (Swedbank Stadion) kl 12.30
• Big Slaps grundare presenterar festivalen och sitt välgörenhetsprojekt ”För vårt Sverige”, vilket
drivs tillsammans med Steve Angello.
• Exklusiv tillgång till en dedikerad sektion på festivalområdet helt avsett för nätverkande
och affärsmöjligheter
• Mat från Michelin-restaurangen Sture, vilket serveras under kvällen i Business Loungen
• Cava eller alkoholfritt alternativ som serveras av våra värdinnor i Business Loungen mellan
16.00 – 20.00
• Exponering av ert företag i Business Loungen
Pris per biljett: 3.000 SEK exkl. moms.

K O N TA K T

info@bigslap.se
www.bigslap.se

PRESENTERAS AV

HUVUDPARTNER

PARTNERS

