7.-10. JULI

SPONSOR
AFTALER

www.tallshipsesbjerg.dk

VELKOMMEN
OMBORD

Med et Hospitality arrangement ombord på en af de mange
flotte skibe, vil din virksomhed kunne byde ansatte, kunder
eller andre gæster på en helt speciel oplevelse. Dette kan
være enten med en reception ombord på et skib eller via et
Day Sailing arrangement.
Receptionsarrangementet varer 3 timer på skibets dæk med
livet på kajen som et festligt bagtæppe. Under et Day Sailing arrangement stikker I til søs. Skibet sejler ud i 2-3 timer
og I når typisk at sætte sejl. Sejladsen tilbage giver deltagerne et fantastisk syn af Esbjerg og havnen fra
søsiden. Begge arrangementstyper er populære, og deltagerne forlader skibet med en unik oplevelse, hvilket gør, at
mange virksomheder vælger at gentage succesen.

Man kan som regel få kaptajnen til at byde velkommen
og sige et par ord om skibet og dets historie.

SKIBE FRA NÆR OG FJERN
Tall Ships flåden består af skibe fra adskillelige lande.
Skibene, der udbyder dækevents, er typisk fra Holland,
Norge, Polen, Tyskland, Rusland og Danmark. Alle forskellige og med hver deres charme.
Besætningen ombord skal til The Tall Ships Races bestå
af mindst 50% unge under 25 år.

VIRKSOMHEDEN
BLIVER SET

Din virksomhed opnår stor synlighed både på havnen, i
byen og på shuttlebus p-pladsen, hvor en meget stor del af
de udenbys og udenlandske gæster parkerer.
Din virksomhed vil være synlig på mange platforme før og
under arrangement. Både digitale medier, radio, trykte
medier og site-branding bliver bragt i spil. Dette kan kombineres med en stand på havnen eller et eventsponsorat
på nogle af de mange aktiviteter i løbet af de fire-dages
festligheder.
Som sponsor for The Tall Ships Races bliver din virksomhed
en del af en fantastisk fortælling. The Tall Ships Races handler om, at give unge mennesker mulighed for at opleve livet
til søs og møde forskellige nationaliteter. Kapsejladsen sejles
af traditionelle skibe, og når flåden kommer på besøg, kan

besøgende gratis opleve de imponerende skibe. Esbjerg er
en stolt værtshavn, og der er stor opbakning fra havn og by
for at gøre begivenheden til noget helt særligt.

OPMÆRKSOMHED LOKALT OG REGIONALT
Under The Tall Ships Races vil din virksomhed være synlig
for både lokale borgere, men bestemt også borgere fra det
meste af Jylland og Fyn. Cirka 10% af gæsterne kommer
fra udlandet. Arrangementet tiltrækker både mange gengangere fra tidligere og en masse nye gæster i alle aldersgrupper, der glæder sig til at se de flotte skibe.
Gæsterne kommer typisk sammen med familie og venner,
og der er en jævn fordeling af både unge og gamle.

EKSEMPLER PÅ SPONSORPAKKER
CAPTAIN’S CLUB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ret til at bruge det officielle Tall Ships Races Esbjerg 2022 logo.
Synlighed på plakater ved buslæskærme i en radius på 150 km fra Esbjerg.
Firmalogo på alle relevante tryksager, annoncer samt diverse eventmaterialer.
Højtprofileret eksponering på Esbjerg Havn og i Esbjerg City.
Højtprofileret eksponering på hjemmesiden og Facebooksiden for The Tall Ships Races Esbjerg.
VIP invitation til åbningsreception for fire personer.
VIP invitation til afslutningsreception for fire personer på et klasse A-skib.
VIP invitation til Captains’ Dinner for to personer.
Et skibsdæk til reception eller Day Sailing (3 t.)
Sejltur i forbindelse med Parade of Sail
3 traineepladser med Sailors’ Club

MATE’S CLUB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50.000 D.KR.

Ret til at bruge det officielle Tall Ships Races Esbjerg 2022 logo.
Firmalogo på relevante tryksager.
Firmalogo i annoncer i lokale medier.
Firmalogo på Site Branding minimum fem steder på Esbjerg Havn og i Esbjerg City.
Eksponering på hjemmesiden og Facebooksiden for The Tall Ships Races Esbjerg.
VIP invitation til åbningsreception for to personer.
VIP invitation til afslutningsreception for to personer på et klasse A-skib.
Et skibsdæk til reception eller Day Sailing (3 t.).

SAILORS’ CLUB
•
•
•
•

100.000 D.KR.

Ret til at bruge det officielle Tall Ships Races Esbjerg 2022 logo.
Firmalogo på relevante tryksager.
Firmalogo i annoncer i lokale medier.
Firmalogo på Site Branding otte steder på Esbjerg Havn og i Esbjerg City.
Eksponering på hjemmesiden og Facebooksiden for The Tall Ships Races Esbjerg.
VIP invitation til åbningsreception for to personer.
VIP invitation til afslutningsreception for to personer på et klasse A-skib.
Et skibsdæk til reception eller Day Sailing (3 t.).
2 traineepladser med Sailors’ Club

PORT CLUB
•
•
•
•
•
•
•
•

300.000 D.KR.

10.000 D.KR.

Mulighed for at sende et ungt menneske med på sejlturen fra Esbjerg til Harlingen.
Ret til at benytte Sailors’ Club logo.
Invitation for to personer til Sailors’ Club reception på et klasse A-skib.
Sailors’ Club har et område på the Tall Ships Races Esbjergs hjemmeside,
hvor medlemmer optræder med firmanavn. Lejlighedsvise opslag på
de sociale medier om Sailors’ Club.
• Eksponering som Sailors’ Club-medlem i annonce i lokale medier.
• Officielt Sailors’ Club diplom.

KONTAKT:
Eventchef
Villy Grøn
vg@esbjergkommune.dk
Mobil 27 24 15 45

