26-05-2016

Nordisk Sejlads
Event i Mariagerfjord d. 1.-3.juli 2016
Information
Sponsormodeller: synlighed, netværk og oplevelser

Kort om Nordisk Sejlads 2016
(se mere på www.nordisksejlads.org)
• Nordisk Sejlads er en vendskabelig regatta for traditionelle fartøjer. Sejladsen går i
Skagerak og Kattegat, mellem tre værtshavne i h.h.v. Danmark, Sverige og Norge.
• I 2016 er værtshavnene Hobro/Mariagerfjord, Öckerö(S) og Kragerø (N)
• Der er allerede pr. maj 2016 tilmeldt flere fartøjer, end sidste gang Nordisk Sejlads
gæstede Mariager Fjord
• Fartøjerne ankommer til Mariager Fjord fredag d. 1. juli – nogle dog flere dage før.
• Lørdag d. 2. juli er der masser af aktivitet, konkurrencer, underholdning, fest mv. i
værtshavnen Hobro. Sidste gang Nordisk Sejlads besøgte området deltog over 4000
gæster i festlighederne.
• Søndag d. 3. juli sejler fartøjerne ud af Hobro Havn og årets regatta skydes igang ved
udmundingen af Mariager Fjord. Sponsorer har mulighed for at deltage i en del af
sejlturen fra Hobro til Hadsund
• Der arrangeres «side-events» i forbindelse med ind- og udsejlingen i Hadsund og
Mariager.
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Overordnet (foreløbigt) program for Nordisk Sejlads
Dagene før samt 1. juli:
• Fartøjerne sejler ind i Mariagerfjord – der er mulighed for at de kan lægge til i flere af havnene.
• Fredag d. 1. juli arrangeres sær-arrangement med et mindre antal både med sejlads fra Hadsund til Hobro.
• Fartøjerne samles i Hobro i løbet af dagen/aftenen
Lørdag d. 2. juli byder bl.a. på følgende i Hobro Havn:
• Brunch-arrangement for besætninger og udvalgte gæster
• Åben havn med mulighed for at se fartøjerne og lade sig underholde ved havnen
• Officiel åbning på kajen
• Publikumsvenlige konkurrencer og maritime dyster mellem besætninger og evt. andre
• Underholdning og festlig stemning på havnen med masser af åbne aktiviteter, boder og gratis entre til områdets museer
• Åbent aften-spisearrangement med musik og underholdning i Det røde pakhus
Søndag d. 3. juli
• Fartøjerne begiver sig ud af Mariager Fjord
• Udvalgte gæster får mulighed for at sejle med på strækningen fra Hobro til Hadsund
• Side-event med det formål at nyde det flotte skue når fartøjerne sejler ud af fjorden arrangeres i Mariager og Hadsund

Sponsorkoncept
• 1. hovedsponsorat med optimal synlighed før og under Nordisk Sejlads, mulighed for
eksklusive kunde/medarbejderarrangementer samt deltagelse i fest og sejlads. Pris kr.
25.000,• 3 grundpakker med tilpassede sponsorydelser:
• GULD: Indbefatter betydelig synlighed, eksklusivt arrangement og adgang for
kunder/medarbejdere til betalingsarrangementer og sejlads samt rabat på tilkøb af
ydelser/billetter. Pris kr. 10.000,• SØLV: Med god synlighed og adgang for kunder/medarbejdere til betalingsarrangementer og
sejlads samt rabat på tilkøb af ydelser/billetter. Pris kr. 5.000,• BRONCE: Med synlig som sponsor, adgang til betalingsarrangementer og mulighed for tilkøb af
ydelser/billetter. Pris kr. 2500,-

• Mulighed for tilkøb af sponsorprodukter
• Et antal produktsponsorater – efter nærmere aftale
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Sponsorpakker og priser
Indhold – markeret med x eller tekst for omfattet af de enkelte
pakker.

Hovedsponsor

Indendørs udsmykning af det røde pakhus (NB: forudsat respekt af synlighed af
særskilt musiksponsor (fond) i form af ”roll up” vedr. arr. på scene)

X

Reception/ arrangement på og ved fartøj (2 timer excl. traktement) med plads til
ca. antal personer på fartøj

Ca. 30-40
personer

Guldsponsor

Sølvsponsor

Stort skib: 6500,Ml. skib: 5000,2000,-

X

X

Adgang til stand/bod på havn (3x3 meter – evt. salgsvarer skal godkendes af arr).

X

X

Deltagelse i Brunch-arrangement lørdag (antal)

10

4

2

15/30

8/16

4/8

Sejlads med et deltagende skib søndag fra Hobro til Hadsund (incl. bus-retur til
Hobro) antal pers.

10

5

2

Stort logo på bryst/ryg på hjælper t-shirts (sammen med trøje-sponsor)

X

Logo på programtavle/banner ved arrangement

2000,-

X

X

H+Guld: 200,-/sæt
Andre spons.: 250,-/sæt
H.Sponsor: 200,-/stk
Guldsponsor: 250,-/stk
Andre spons.: 300,-/stk

2000,X

X

X

½ side

¼ side

X

X

Logo på out-door bannere ved byporte samt i lokal avis-annonce

X

X

Logo med link på programhjemmeside

X

X

X

25.000,-

10.000,-

5.000,-

X

Logo på programhjemmeside
PRIS excl.moms og tilkøb NB:*) TILKØB AF YDELSER KUN MULIGT FOR SPONSORER

2/4

X

Logo i A5 program magasin

Annonce i A5 program magasin

100,- /stk

X

Logo på hjælper t-shirts (sammen med trøjes-ponsor)

Evt. tilkøbspris for
sponsorer *)

Ca. 20-30
personer

Adoption af skib ved kaj (banner på skib mens i havn)

Deltagelse i fest lørdag aften (antal delt./antal drikkebilletter (1/2 = 1 ”sæt”))

Broncesponsor

2500,-

+ moms og tilkøb

Produktsponsorater og ”det med småt”
Eksempler på produktsponsorater, som forhandles individuelt og som honoreres ved tildeling af
standard-sponsorfordel (afhængig af værdi) samt evt. synlighed ved sponsoreret produkt:
• El-arbejde/el-installation/udstyr
• VVS/Vand samt spildevands-service
• Olieleverandør til fartøjer (standard-sponsorat til arrangør)
• Mad-leverancer til besætning, sponsorer og gæster
• Hjælper T-shirts (ca 100 stk)
• Samaritter-service
Det med småt:
• Priser er excl. moms.
• Sponsor leverer selv materialer (grafik, annonce, traktement til reception, evt. aftalte bannere mv.)
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Kontaktpersoner vedr. sponsortegning
• Mikkel Skovsbo, Marketing og Udvikling, Visit Mariagerfjord.
• Tlf: 27 61 26 70, mail: mskov@mariagerfjord.dk

• Daniel Hansen, Koordinator Nordisk Sejlads, Mariagerfjord Kommune
• Tlf: 20 18 73 18, Mail: danha@mariagerfjord.dk

• Torben Ladefoged, Erhvervsdirektør, Mariagerfjord Erhvervsråd
• Tlf: 23230054, Mail: tl@mfer.dk

• Jens Lykke, Souschef Kultur og Fritid, Mariagerfjord Kommune
• Tlf: 97 11 35 05 Mail: jelyk@mariagerfjord.dk

Aftale vedr. Sponsor til Nordisk Sejlads 1-3/7-16
Med henvisning til oversigten ”Sponsorpakker og priser” samt ”produktsponsorater
og det med småt” indgår (Navn):____________________________ hermed aftale
om ________________-sponsorat i forbindelse med Nordisk Sejlads 2016.
Aftalen indeholder endvidere følgende tilkøb/supplerende
aftaler:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Den kontante pris for ovenstående sponsoraftale udgør kr: ________excl. moms.
Dato:______ Kontaktperson:___________________ (og underskrift):_________________________
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