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Har ni längtat efter Sundsvall Pride lika mycket som vi?
I två år har vi avvaktat med att arrangera Pride då vi varit oroliga över hur pandemin 
skulle drabba festivalen. Nu äntligen så ser det ut som att vi ska kunna genomföra vårt 
kärleksfyllda vecka.

Sundsvall Pride 2022 i ny skepnad!
Med tanke på den oro som finns i världen, kopplat till både Covid men även andra delar 
har vi valt en ny form på festival. Veckans program kommer att utgå från RFSL Väster-
norrlands lokal på Köpmangatan i Sundsvall, därutöver tillsammans med olika partners. 
Med andra ord kommer vi detta år inte gästa Hamnträdgården. 
Under veckan kommer vi även att uppmärksamma att vi firar 50 år som RFSL-avdelning.

Sundsvall Pride 2022 växer hela tiden utifrån detta upplägg:
7 augusti Söndag Regnbågsmässa*
8 augusti Måndag RFSL-café Föreläsning
9 augusti Tisdag RFSL-café Föreläsning
10 augusti Onsdag RFSL-café Föreläsning
11 augusti Torsdag RFSL-café Afterwork med trubadur & Karaoke-SM*
12 augusti Fredag RFSL-café Afterwork*
13 augusti Lördag Paraden* 50-års jubileum & Pridefest* 
* Extern partner. 

Senast versionen av programmet hittar ni på sundsvallpride.se/program

Kommer ni att arrangera något under veckan?
Kontakta oss, så vi kan lägga mer ert arrangemang i det officiella programmet.

Synliggör er under Sundsvall Pride!
Prideveckan är ett utmärkt tillfälle att visa samhället er ståndpunkt för hbtqia-
personer och mänskliga rättigheter. Under Sundsvall Pride kan vi hjälpa er att marknads-
föra er kopplat till dessa frågor.
På nästa sida hittar ni förslag på olika möjligheter att synas extra mycket under Pride. 
Kanske som vår guld- eller silverpartner?

Varmt välkommen att höra av er så berättar vi gärna mer!

Kom ihåg!
RFSL Västernorrland erbjuder föreläsningar och utbildningar året om. Så tveka inte att 
kontakta oss för utbildningar och föreläsningar.
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Synliggör Er under 
Sundsvall Pride 2022
7 - 13 augusti

http://sundsvallpride.se/program 
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Omfattning Silver Guld
Logoexponering på rfsl.se/vasternorrland • •
Logoexponering på sundsvallpride.se • •
Logoexponering på Facebook • •
Logoexponering på Instagram • •
Marknadsplats i samband med paraden • •
Logoexponering på tv-skärm i föreningslokalen  •
Logoexponering på affischer & programblad  •
Logoexponering i RFSL:s lokal under året  •
Logoexponering på rollup under Pride-veckan  •

Förslag på marknadsföringspaket
Vi erbjuder företag, organisationer, föreningar, kommuner och andra olika sätt att 
visa sitt ställningstagande till mänskliga rättigheter och alla rätt att vara olika.
 
Här följer två paket på vad vi erbjuder att synliggöra Er under årets Pride.
Har ni andra förslag och idéer på samarbeten, hör gärna av er!

Prisbild 
Silver 5.000 kronor
Guld 10.000 kronor

Kontakta oss 
Torbjörn Karlsson 073-593 13 15 torbjorn@vasternorrland.rfsl.se
Morgan Grafström 070-524 67 30 morgan.grafstrom@rfsl.se
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