18.-21.JULI

BLIV EN DEL AF
SUCCESEN

SPONSORPAKKER
DER MATCHER

VIP SPONSOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ret til at bruge det officielle Tall Ships Races Esbjerg 2018 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, appen 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.).
Dedikeret område på kajen til messe/udstilling/salg.

PORT SPONSOR
•
•
•
•
•
•
•
•

250.000 D.KR.

50.000 D.KR.

Ret til at bruge det officielle Tall Ships Races Esbjerg 2018 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, appen og Facebooksiden for The Tall Ships Races Esbjerg.
VIP invitation til åbningsreception for to personer.
VIP invitation til afslutningsreception for personer på et klasse A-skib.
Et skibsdæk til reception eller Day Sailing (3 t.).

SAILORS’ CLUB

10.000 D.KR.

•
•
•
•

Mulighed for at sende et ungt menneske med på sejlturen fra Sunderland til Esbjerg.
Ret til at benytte Sailors’ Club logo.
Invitation for to personer til Sailors’ Club reception på et klasse A-skib torsdag d. 20. juli 2018.
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.

LEJ ET SKIBSDÆK

SÆRLIGE ØNSKER

Giv kunder, personale eller gæster en uforglemmelig
oplevelse ombord på et af de flotte sejlskibe.

Vi lytter gerne til dine behov som sponsor, og vi
er klar til at skræddersy en pakke, som matcher
virksomheden.

EN KÆMPE MARITIM FOLKEFEST
I 2018 fejrer Esbjerg Havn og by 150 års jubilæum. Højdepunktet i jubilæumsåret bliver The Tall Ships Races i juli
2018. Omkring 80 store sejlskibe og 3.000 besætningsmedlemmer fra hele verden kommer til Esbjerg, mens ca.
500.000 gæster forventes at besøge havnen for at opleve
skibene fra den 18. til den 21. juli 2018 - uge 29.
Skibene starter årets kapsejlads i Sunderland, England,
inden de kommer til Esbjerg. Efter besøget i Esbjerg sejler
skibene til Stavanger, Norge og slutter togtet i Harlingen,
Holland.
The Tall Ships Races er en kapsejlads for skole- og træningsskibe, som via forskellige programmer giver unge
mennesker mulighed for at prøve kræfter med livet til søs.
Vi sender 150 unge mennesker mellem 15 og 25 år med
på sejladsen fra Sunderland til Esbjerg.
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