
AARHUS SPRING REGATTA 
SPONSOROPLÆG

I foråret 2023 flokkes unge sejltalenter og deres familier ud til Kaløvig Bådelaug,
for at deltage i Aarhus Spring Regatta.

Her skal de dyste på Aarhusbugten i deres respektive klasser om Grand Prix-sejren.
Når de omkring 400 sejlere ikke er på vandet, befinder de sig i eventområdet i 
Kaløvig Bådelaugs smukke omgivelser.

Dermed er der lagt op til en fantastisk sejler weekend på land og vand for hele
familien, når vi samlet forventer over 1000 glade børn og forældre til årets
Spring Regatta!

Et af de største ungdomsstævner Aarhus har at byde på!

BLIV HOVEDSPONSOR  
PÅ AARHUS SPRING REGATTA



 AARHUS 
SPRING 

REGATTA



“Navn” 
Spring 
Regatta
Navn i logo Logo på merch Give-aways

• Navnerettigheder

• Eksponering på vand og land

• Unikt eventområde til aktivering af  
 brand

• Salgsmateriale i entry-pakker

• Online eksponering før, under  
 og efter

DET FÅR I PRIS FOR NAVNESPONSORAT

75.000 kr.*

*Omkostninger for tryk på merchandise, 
banner, beachflag, etc. tilfalder partneren.

KONTAKT

Til at hjælpe med at løfte dette stævne, søger vi en 
relevant og meningsfuld partner, der har lyst til at
støtte sejlsporten og dens unge talenter, ved at lave
et stærkt partnerskab omkring eventen i fællesskab. 
På den måde kan vi skabe værdi både for jer og os. 

Som partner på dette event får I en lang række for-
dele. Naturligvis et navnesponsorat for hele eventen 
gældende fra aftalens indgåelse, omtale i forbindelse 
med eventen, markedsføring og salg på alle kanaler, 
uddeling af giveaways etc. Der er mange muligheder 
alt efter ønske.

Derudover er der mange muligheder for at markeds-
føre produkter og aktivering af jeres brand i eventom-
rådet før, under og efter selve eventen. 

Vi kan derudover lave entry-pakker med snacks, 
keyhangers og andet, hvor I også vil have mulighed 
for at eksponere jer via salgsmateriale eller andet 
merchandise.

I får kort fortalt en omfattende eksponering såvel  
offline som online samt mulighed for at lægge navn til
et af de store ungdomsstævner herhjemme målret-
tet de unge sejlere og deres familier. Overskuddet på 
stævnet går tilbage til sejlsportsmiljøet.

ER I EVENTENS RELEVANTE OG 
MENINGSFULDE SPONSOR?
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