Erbjudan om sammarbete – Eurovision Song Contest

APU Network inbjuder härmed privatpersoner, organisationer och företag till samarbete för att stödja Bosnien Hercegovinas deltagande i Eurovision Song Contest 2016
i Stockholm. Tillsammans kan vi möjliggöra de nödvändiga ekonomiska resurserna
så att Bosnien Hercegovina efter tre års uppehåll, återigen kan vara en del av Eurovision Song Contest. Organisationer och företag erbjuds genom sitt deltagande i denna
kampanj möjligheten till medial promotion och exponering i samband med ESC 2016
i Stokholm. Med hjärtat för Bosnien Hercegovina! 
Redan förra året blev det klart, till mångas glädje, att Bosnien Hercegovina 2016 gör efterlängtad comeback inom Eurovision Song Contest. Fuad Backovic Deen och Dalal MidhatTalakic kommer att tillsammans med violinisten Ana Ruckner samt rapparen Jalal framföra
Bosnien Hercegovinas bidrag i årets tävlingen.
På grund av stora finansiella svårigheter har RTBH (radio & television – Bosnien Hercegovina) inte kunnat finansiera deltagandet i ESC. Istället har Tempo Produkcija (ett
Sarajevo-baserat, produktionsbolag) tagit på sig ansvaret att i samarbete med RTBH säkra
de nödvändiga finansiella resurserna för att täcka kostnaderna för såväl produktion som
deltagande, inkluderat kostnader som participationsavgift, resekostnader för 10-12 personer mellan 1:a till 15:e maj 2016 i Stockholm.
Almir Ajanovic från Tempo Produkcija, kontaktade oss redan vid projektets början med en
önskan om att APU Network skulle vara en av projektets huvudsponsorer samt värd för
Bosniens Hercegovinas representanter under deras vistelse i Stockholm. APU Networks
styrelse accepterade denna förfrågan, fullt medvetna om vilken betydelse ett eventuellt
deltagande i ESC skulle ha i syfte att promota Bosnien Hercegovinas musikkultur.

APU Network har tagit på sig ansvaret att säkra en del av de nödvändiga finanserna, men
totalt behöver 376 900 SEK (75 380 KM) samlas in. Hela projektet beräknas kosta omkring
1,8 miljoner kronor, (400 000 KM) var utav bulken av finanserna säkrats genom sponsring
och från bosniska företag som Bosnalijek, Lutrija BiH, Azel Franc, Amko, Farma Vita m.fl.
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APU Network inbjuder er härmed till att tillsammans med oss genomföra en kampanj för
att samla in de resterande finanserna (376 900 SEK) för Bosnien Hercegovinas medverkande i ESC 2016. Kampanjen kommer att genomförs i alla Skandinaviska länder, alla pengar
kommer att oavkortat användas för att täcka kostnaderna för Bosnien Hercegovinas medverkan i ESC 2016.
De resterande ekonomiska resurserna behöver säkras så snart som möjligt, då flera stora
räkningar återstår att betalas från och med slutet på februari månad.
Om ni önskar vara en del av denna kampanj,
åtar ni er följande:

– Att aktivt främja kampanjen gentemot era medlemmar och genom
era kommunikationskanaler.
- Att enbart använda er av marknadsföringsmaterial som APU Network
tillhandahåller.
- Att alla finansiella transaktioner görs genom APU-Networks konto för
så stor transparens som möjligt. APU-Network är en registrerad ideell förening
reg nr; 802460-1034.
Genom att delta i kampanjen som organisation eller företag, åtar ni er inte skyldighet att
själva donera pengar. Vi hoppas emellertid att ni i mån av möjlighet donerar vad ni kan
avvara, för att på så sätt stärka kampanjen.

Vi erbjuder er i gengäld för ert deltagande i kampanjen full PR och media exponering i alla
av APU Networks kanaler. Vid donationer på 50.000kr och mer, finns möjlighet för media
exponering under ESC semifinalen den 10 maj och finalen (om B&H skulle nå dit) den 14:e
maj.

Vår förhoppning är att personer, organisationer och företag i Skandinavien med kopplingar
till Bosnien Hercegovina sluter upp bakom denna kampanj i syfte att främja Bosnien Hercegovinas utveckling genom musik och kultur. Känn er därför fria att dela detta brev med
alla som ni tror kan vara intresserade av att delta i kampanjen.
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Skicka gärna även kontaktuppgifterna till er organisation eller ert företag till oss så att vi
kan promota er under kampanjen i media. Kampanjen lanseras officiellt fredag den 12:e
februari, på www.apunetwork.net och facebook.com/apunetwork.

APU Network är en registrerad ideell förening, med säte i Stockholm som grundandes 2007
i syfte att främja Bosnisk-Svenska intressen. Föreningens har över 500 medlemmar var utav
70% har en akademisk utbildning. Medlemmarna är i stor utsträckning kulturarbetare,
akademiker och entreprenörer med rötterna i Bosnien Hercegovina.
Föreningens syfte är att erbjuda dess medlemmar möjligheten till nätverkande, samt tillsammans med andra aktörer bedriva projekt som ”bygger broar” mellan Bosnien Hercegovina och Sverige. Därigenom hoppas att APU Networks arbete även stärker landet på dess
väg mot EU.

Fram till idag har APU Network anordnat och genomfört över ett hundra möten, kurser,
seminarier, events och kampanjer med syfte att föra samman människor i Bosnien
Hercegovina och Sverige. I maj 2014 under de svåra översvämningar i norra Bosnien, lyckades APU Network bland annat, tillsammans med de Stockholmbaserade bosnisk-hercegovinska föreningarna Neretva och Våra Barn, genomföra en kampanj som samlade ihop 750
000 SEK (150 000 KM) som oavkortat gick till de behövande i Bosnien Hercegovina.
För APU Networks styrelse,

Armin Hadžić, ordförande och ansvarig för
APU projektet Eurovision Song Contest 2016.

Vid betalningar vänligen ange ”ESC2016”:
För inbetalning från Sverige
Alternativ 1: Betalning via Swish nummer: 1234 711 578
Alternativ 2: Betalning via Handelsbanken: 6124 652 338 038
Alternativ 3: Betalning via BangGiro: BG 473-2798
För inbetalningar från Norge och Danmark
Betalning via konotnummer: 6124 652 338 038
IBAN: SE44 6000 0000 0006 5233 8038
BIC: HANDSESS
Om ni är aktiva/befinner er i Bosnien och Hercegovina,
kan ni göra transaktioner direkt till Tempo Produkcija:
ZiraatBank BH d.d na račun 1861 2103 3116 99 43.

info@apunetwork.net – www,apunetwork.net

APU Network, c/o Soluzions, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm

www.eurovision.tv

