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Vår vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQI-personer  
och lyfter upp normkritik och HBTQI-personers livssituation. Festivalen riktar sig i första hand till  
HBTQI-personer i Göteborg och Västra Götaland, men även till en bredare allmänhet nationellt  
och internationellt.

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst  
och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, 
attitydförändring och samhällspåverkan. Vår festival kostar inget för besökaren och är öppen  
för alla som står bakom alla människors lika värde.

 Förutom att arrangera en årlig festival arbetar West Pride året runt med att utbilda företag  
och organisationer i mångfalds- och HBTQI-frågor. West Pride utbildar även lärare och elever  
i skolor kostnadsfritt, från förskoleklass till och med gymnasiet, inom Västra Götaland.

 West Pride är en ideell, ickevinstdrivande förening där verksamheten  
kan bedrivas tack vare bidragsgivare, partner och sponsorer. 

OM WEST PRIDE

FOTO: Jessie Chen, Mimmi Hålldén, Jennifer Ek Peter, Jennie Lindén, Victoria Björnholm, Hampus Haara, Daniel Castro & Felixia Baatz.

BESÖKARE
FESTIVALEN

89 000

PARAD
DELTAGARE

15 000

PARAD   
ÅSKÅDARE

30 000

UNIKA
BESÖKARE 
HEMSIDAN 

49 000

West Pride innehar 90-konto. Det försäkrar givaren att de pengar 
som skänks till West Pride är etiskt och ansvarsfullt insamlade 
och går till det ändamål givaren skänkt till.
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Våra grundläggande värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla verksamma 
inom föreningen ska känna till och följa dem. Detta gäller även alla samarbetspartner och externa 
aktörer som på olika vis medverkar i festivalen. 

1.  West Pride ställer sig bakom FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Konvention om 
kvinnors rättigheter och FN:s Konvention om barnets rättigheter.

2.  West Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, 
könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller 
social tillhörighet.

3.  West Pride värnar om ett samhälle utan våld och hot om våld.

4.  West Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar den kultur som 
har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras liv.

VÄRDEGRUND

GEMENSKAP
West Pride sprider glädje. West Pride är en 
festival där människor kan mötas och ha 
roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda 
mötesplatser och tillsammanskänsla. Våra 
besökare ska känna sig stärkta i sin identitet 
och i sina livsval.

ÖPPENHET
På West Pride bemöts alla med respekt.  
Vi är välkomnande och ömsesidigt 
inkluderande. Här finns ett tillåtande klimat 
där debatter och ifrågasättande får ta plats. 
Här skapas nya möten.

TILLGÄNGLIGHET
Alla ska kunna vara med på och ta del av 
West Pride. Vårt mål är en nolltolerans mot 
icke tillgänglighetsanpassade lokaler och vi 
erbjuder programpunkter som är tillgängliga 
utifrån funktionalitet och språk. West Pride 
är också gratis och öppet för alla besökare.

ENGAGEMANG
West Pride vill göra skillnad året om. Vi vill 
uppmuntra till ett engagemang som sträcker 
sig utanför festivalens tid och rum. West 
Pride förändrar attityder och verkar ur ett 
normkritiskt perspektiv för ett hållbart 
samhälle. Vi är solidariska med andra delar 
av världen. West Pride ger aldrig upp.

NYSKAPANDE
På West Pride erbjuds konst och kultur av 
hög kvalitet. Våra besökare ska inspireras, 
överraskas, utvecklas och förhoppningsvis 
provoceras. Utbudet av konst och kultur har 
en bredd och andas mod och nytänk. Det 
ska finnas utrymme att utmanas i sin syn på 
konst och kultur.

VÄRDEORD
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EXEMPEL PARTNERSKAP

Volvo Cars är stolt partner till West Pride och arbetar aktivt med jämställdhet och HBTQI-frågor 
genom seminarier, temadagar och kampanjer i både interna och externa kanaler. Ett globalt HBTQI-
nätverk inom Volvo Cars startades nyligen upp. 

”För oss som en av de större arbetsgivarna i Göteborg och globalt företag är det viktigt att visa att vi 
står upp för alla människors lika värde och rätten att få vara och bli sedd för sitt autentiska jag på 
arbetet. Genom partnerskapet med West Pride kan vi tillsammans vara med och bidra till ett öppet 
och inkluderande samhälle för alla.” Katarina Matson, Senior Expert Culture & Diversity, Volvo Cars.

FOTO: Volvo Cars, Giulia Troisi och Jennie Lindén, Prideredaktionen, West Pride.

Volvo Cars har under flera års tid arrangerat 
programpunkter om sitt arbete med 
mångfaldsfrågor  på arbetsplatsen.

Volvo Cars har bland annat stripat bilar under  
West Pride, som använts för logistik och som 
ledarbil under paraden.

I samband med West Pride uppmärksammar 
företaget via sociala medier sin syn på HBTQ och 
alla människors rätt att vara sig själva.

Volvo Cars deltar i Pride Parade med personer bland 
annat från sitt interna HBTQ-nätverk Pride@Volvo 
Cars och Kamratstödjare.

VOLVO CARS

Park- och naturförvaltningen är sedan flera år tillbaka stolt partner till West Pride med en vision om att 
göra Göteborg till en vacker, öppen och trygg stad som medborgarna är stolta över och där 
stadsmiljön bjuder in till möten mellan människor. Genom samarbetet kläddes ett antal av Park- och 
naturförvaltningens fimpomater om i regnbågsskrud och fick frågor och påståenden med HBTQI-
tema där en fick ta ställning genom att fimpa.

”Jag tycker det är roligt om vi på Park- och naturförvaltningen kan hjälpa till att bidra till ökad 
mångfald och öppenhet. Det känns bra i hjärtat” Stefan Risedahl, planeringsledare Drift och 
underhåll, Trafikkontoret.

PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN

Kampanjens syfte var att uppmärksamma och 
uppmuntra till diskussion och ställningstagande kring 
HBTQI-frågor.

Fimpomaterna har väckt stor uppmärksamhet och 
har bidragit till att minska antalet fimpar på Göteborgs 
gator. 

Park- och naturförvaltningen bidrar till en trivsammare 
och mer hållbar stadsmiljö. 

Samarbetet synliggjorde och ökade medvetenheten 
kring HBTQI-personers livssituation.

FOTO: Park- och naturförvaltningen, Agnes Asp, Giulia Troisi, Prideredaktionen West Pride. 98
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Som partner till West Pride träffar ni nya människor, organisationer och företag, som tillsammans 
arbetar för en mer inkluderande värld. Vårt partnerskap erbjuder ett unikt sammanhang med positiva 
associationer som stärker ert varumärke och CSR-arbete. Genom att samarbeta med oss 
kombinerar ni affärsnytta med social nytta.

Innehållet i ett partnerpaket kan se olika ut och varje avtal utformas efter våra partners nivå och 
behov. West Prides partnerskap är indelat i fyra nivåer:

BLI STOLT PARTNER

• LOGOTYP

Samtliga partner får tillgång till West Prides marknadsföringspaket. Paketet innebär att ni kan 
använda vår logotyp, bilder och texter anpassade för det partnerskap ni väljer att ingå. 

MARKNADSFÖRINGSPAKET

WEST PRIDE är en konst- och kulturfestival som 
skapar trygga mötesplatser för HBTQI-personer och 
lyfter upp normkritik och HBTQI-personers 
livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. 

Vi är stolta partner till WEST PRIDE och ställer oss 
bakom deras värdegrund om alla människors lika 
värde.

LOGO/BILD

• STOLT PARTNER-LOGOTYP

• TILLGÅNG TILL BILDMATERIAL

•  ANPASSAD BANNER 
Exempel:

•  TEXTMATERIAL OM SAMARBETET 
Exempel:

SUPPORTER 15 000 KR
15 000 kr – 60 000 kr

GULD 600 000 KR 
600 000 kr eller mer

SILVER 200 000 KR
200 000 kr – 600 000 kr

BRONS 60 000 KR
60 000 kr – 200 000 kr
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EXKLUSIV EXPONERING
• Få kalla sig stolt huvudpartner 

• Exklusivitet inom sin bransch

• Logotyp på arbetskläder för volontärer

• Möjlighet att ha logotyp på armband

WEST PRIDES MARKNADSFÖRINGSPAKET 

•  Tillgång till West Prides marknadsföringspaket 
med rätt att använda innehållet i egna kanaler

KOMPETENSUTVECKLING

•  HBTQI-diplomering för personal/verksamhet i 
mångfaldsfrågor.

•  Konsultation i HBTQI-frågor under 
avtalsperioden enligt överenskommelse

MARKNADSFÖRING OCH PR

• Exponering i sociala medier vid 4 tillfällen

•  Logotyp med länk till hemsida och kort 
presentation på West Prides hemsida

• Namn i Nyhetsbrevet under partnerskapet

• Banner på West Prides hemsida

•  Logotyp och tack i material som West Pride 
exponerar på events

•  Offentliggörande av samarbete genom 
pressmeddelande

• Logotyp i festivalprogram, affisch och rapport

• Logotyp i annonser

EXPONERING UNDER FESTIVALEN

• Delta med ekipage och logotyp i paraden

• Möjlighet att påverka placering i paraden

•  Logotyp på dagsprogram som finns uppsatta i 
festivalområden

•  Platsgaranti och rabatterat pris på tält i  
Pride Park

• Exponering i volontärområdet

• Möjlighet att presentera en programpunkt

•  Möjlighet att sponsra en programpunkt samt ha 
exponering på plats

•  Möjlighet till direktmarknadsföring till volontärer 
genom gratisprodukter och/eller erbjudanden

NÄTVERK

•  Möjlighet att vara värd för en partnerträff eller 
annat event före, under eller efter festivalen

•  Möjlighet att delta på partnerträff eller annat 
event före, under eller efter festivalen

GULD
600 000 KR

PARTNERNIVÅ

INSATSEN ÄR 600 000 KR ELLER MER.

Guld är lägsta partnernivå för företag med årlig 
omsättning på 250 miljoner kronor eller mer.
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WEST PRIDES MARKNADSFÖRINGSPAKET 
•  Tillgång till West Prides marknadsföringspaket 

med rätt att använda innehållet i egna kanaler

KOMPETENSUTVECKLING
•  Kompetensutveckling för personal/verksamhet 

i mångfaldsfrågor

•  Konsultation i HBTQI-frågor under 
avtalsperioden enligt överenskommelse

MARKNADSFÖRING OCH PR
• Exponering i sociala medier vid 2 tillfällen

•  Logotyp med länk till hemsida och kort 
presentation på West Prides hemsida

• Namn i Nyhetsbrevet under partnerskapet

• Banner på West Prides hemsida

•  Logotyp och tack i material som West Pride 
exponerar på events

• Logotyp i festivalprogram, affisch och rapport

•    Logotyp i annonser

EXPONERING UNDER FESTIVALEN

• Delta med ekipage och logotyp i paraden

•  Platsgaranti och rabatterat pris på tält i Pride 
Park

•  Möjlighet att sponsra en programpunkt samt ha 
exponering på plats

•  Möjlighet till direktmarknadsföring till volontärer 
genom gratisprodukter och/eller erbjudanden

NÄTVERK
•  Möjlighet att vara värd för en partnerträff eller 

annat event före, under eller efter festivalen

•  Möjlighet att delta på partnerträff eller annat 
event före, under eller efter festivalen

Silver är lägsta partnernivå för företag med årlig 
omsättning på 100 miljoner kronor eller mer.

WEST PRIDES MARKNADSFÖRINGSPAKET 
•  Tillgång till West Prides marknadsföringspaket 

med rätt att använda innehållet i egna kanaler 

KOMPETENSUTVECKLING

Genom partnerskapet förbinder sig 
organisationen att köpa en eller flera utbildningar, 
minst en Grundläggande HBTQI-utbildning, om 
inte organisationen kan påvisa adekvat HBTQI-
kunskap eller redan genomgått HBTQI-
utbildning. 

Partner erhåller minst 25% rabatt på alla 
utbildningar. Utbildningar går att få på fysiskt 
eller digitalt och på svenska eller engelska. 

Läs mer på:  https://westpride.se/hbtq-
utbildning-for-foretag-och-organisationer/ 

MARKNADSFÖRING OCH PR
•  Logotyp med länk till hemsida och kort 

presentation på West Prides hemsida

• Namn i Nyhetsbrevet under partnerskapet.

• Namn i festivalprogram, affisch och rapport

•  Namn i annonser

EXPONERING UNDER FESTIVALEN
• Delta med ekipage och logotyp i paraden

•  Möjlighet till direktmarknadsföring till volontärer 
genom gratisprodukter och/eller erbjudanden

NÄTVERK
•  Möjlighet att delta på partnerträff eller annat 

event före, under eller efter festivalen

Brons är endast för företag med en årlig omsättning 
på mindre än 100 miljoner kronor.  

SILVER BRONS
200 000 KR 60 000 KR

PARTNERNIVÅ PARTNERNIVÅ

INSATSEN ÄR MELLAN 200 000 KR–600 000 KR. INSATSEN ÄR MELLAN 60 000 KR – 200 000 KR.
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WEST PRIDES MARKNADSFÖRINGSPAKET 
•  Tillgång till West Prides marknadsföringspaket med 

rätt att använda innehållet i egna kanaler 

• Namn i festivalrapporten

OMRÅDEN MED EXPONERING
• West Pride Ung
• Konstutställningen
• Pride House
• Scenen i Pride Park

MÖJLIGHETERNA ATT SYNAS GENOM
• Logotyp på West Prides nyckelband
• Verksamhetens egna vepor och rollups 
• Festivalprogrammet
• Affisch
• Egna förslag

Partner till West Pride har olika behov och vill exponera sin verksamhet i de sammanhang som West 
Pride erbjuder innan, under och efter festivalen. Exponering inom de områden som erbjuds kan 
läggas till för att skala upp samarbetet inom en partnernivå.

FLER MÖJLIGHETER 
FÖR EXPONERING

SUPPORTER

15 000 KR

PARTNERNIVÅ

INSATSEN ÄR MELLAN 15 000 KR – 60 000 KR. JÄMFÖR PAKET
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Få kalla sig stolt huvudpartner •

Exklusivitet inom den egna branschen •

Logotyp på arbetskläder för volontärer •

Möjlighet att ha logotyp på armband •

WEST PRIDES MARKNADSFÖRINGSPAKET

Tillgång till West Prides marknadsföringspaket och rätt att använda i egna kanaler • • • •

KOMPETENSUTVECKLING

Konsultation i HBTQI-frågor under avtalsperioden, beroende på partnernivå • •

HBTQI-diplomering för personal/verksamhet i mångfaldsfrågor •

Kompetensutveckling för personal/verksamhet i mångfaldsfrågor •

MARKNADSFÖRING OCH PR

Exponeringstillfällen i sociala medier • • • • • •

Logotyp med länk till hemsida och kort presentation på West Prides hemsida • • •

Namn i Nyhetsbrevet under partnerskapet • • •

Banner på West Prides hemsida • •

Namn och tack i material som West Pride exponerar på events • •

Offentliggörande av samarbete genom pressmeddelande • 

Logotyp i festivalprogram, affisch, festivalrapport och annonser • •

Namn i festivalprogram, festivalrapport, affisch och annonser •

Namn i festivalrapport •

EXPONERING UNDER FESTIVALEN

Delta med ekipage och logotyp i paraden • • •

Möjlighet att påverka placering i paraden •

Logotyp på dagsprogram som finns uppsatta i festivalområden •

Platsgaranti och rabatterat pris på tält i Pride Park • •

PARKEN

Exponering i volontärområdet •

Möjlighet att presentera en programpunkt •

Möjlighet att sponsra en programpunkt samt ha exponering på plats • •

Möjlighet till direktmarknadsföring till volontärer genom gratisprodukter  
och/eller erbjudanden

• • • •

NÄTVERK
Möjlighet att vara värd för en partnerträff eller annat event före,  
under eller efter festivalen

• •

Möjlighet att delta på partnerträffar eller annat event före,  
under eller efter festivalen

• • •
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FOTO: Daniel Castro.



TACK TILL VÅRA STOLTA BIDRAGSGIVARE

westpride.se


