BLI SAMARBETSPARTNER TILL KRONHUSJUL 2019!
Gammaldags Julmarknad i Kronhuset och Kronhusbodarna har varit en uppskattad och välbesökt
göteborgsk tradition sedan 1965. Under julen 2018 besöktes julmarknaden av drygt 50 000
personer. Inför årets Kronhusjul 2019 söker vi samarbetspartners och utställare som vill utveckla
Kronhusets traditionella julmarknad tillsammans med oss i Historieverket. Målsättningen är att utveckla
Kronhusjul till ett av Göteborgs mest attraktiva evenemang. Kronhusjul ingår i ”Julstaden Göteborg”
samt i ett övergripande projekt kallat ”Västra Nordstan Revival” (Higab).
Kronhuset från 1654 ligger i Västra Nordstan som är hjärtat av det historiska Göteborg. Historieverket
vill återuppväcka detta ”Gamla Stan”, så i mars 2019 tog vi initiativ till projektet ”En brokig historia i
Västra Nordstan” som nu blivit en del av ”Västra Nordstan Revival” i samarbete med Higab.

ERBJUDANDE!
I samband med Kronhusjul 2019 erbjuder vi plats för presentation av ert
företag, medverkan som partner i allt tryckt material, vara en del i de olika
programmen vi arbetar med. Vi har olika nivåer för våra partners medverkan som kommer att nå drygt
50 000 personer i juletid. Hoppas att ni finner detta intressant och blir inspirerade till att medverka!
Låt oss diskutera!
Med vänlig hälsning
Sven Hagnell
Historieverket
0733 - 50 94 14
sven@historieverket.se

Historieverket
Arbetar inom upplevelseindustrin och besöksnäringen; lokal och internationell turism samt affärsturism. Vi har många års erfarenhet av projektarbete inom
underhållning och evenemang, både i Sverige och utomlands. 2017 såg vi att det fanns ett behov av en drivande kraft i Göteborg för att levandegöra
stadens historiska platser, händelser och byggnader. Vi har sedan dess genomfört flera inspirerande projekt och byggt upp ett gott nätverk med stadens
entreprenörer, artister och kommunala organisationer. Vi berättar gärna mer om olika spännande projekt som aktualiserar och levandegör
Göteborgs olika förmögenheter som ligger dolda i vår 400 år gamla historia.
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