
I 2021 deltog over 50 X-Yacht-både til en actionpacked kapsejlads på 
Aarhusbugten. Det var et unikt syn at se de luksuriøse yachts kaste sig 
rundt i bølgerne i jagten på ære. 

Et lige så spektakulært syn var at se de 300 deltagende sejlere slå sig 
løs i Sejlsportscenteret til festen bagefter.  

X-Yacht Gold Cup-weekenden i 2021 var storslået, og i 2023 gør vi det 
igen. Denne gang med 100 X-Yachts både og 750 sejlere.

En kæmpe sejlerfest på Aarhus Ø!

BLIV SPONSOR 
FOR  X-YACHT GOLD CUP 2023
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KONTAKT

Årets største sejlerfest har du og din organisation nu 
mulighed for at blive en del af og få kontakt til dens 
eksklusive kundesegment! 

Som partner på dette event får I en lang række fordele. 

Navnesponsoratet vi være en del af den kommende aftale, 
ligesom markedsføring på tværs af kanaler af eventen fra 
aftalens indgåelse, mulighed for giveaways etc. 

Eventen vil blive omtalt som følgende; ”X-Yachts Gold 
Cup sponsoreret af XXXX”, eller hvad I ønsker.

Der vil være mange muligheder for at markedsføre 
produkter og aktivering af jeres brand i eventområdet 
eller på vandet før, under og efter selve eventen. 

Da vi har sejlerne on-location hele weekenden, ska-
bes der en ideel mulighed for jer at eksponere jeres 
brand og skabe kontakt til potentielle kunder inden 
for et købestærkt segment. 

Dette kunne være i form af entry-pakker med snacks, 
keyhangers eller andet, hvor I har mulighed for at  
eksponere jer via salgsmateriale eller giveaways.

I får kort fortalt en omfattende eksponering såvel  
offline som online, samt mulighed for at lægge navn 
til et af årets helt store begivenheder i og omkring 
Aarhusbugten.

• Navnesponsorat: “... sponsored by  
 XXXX”

• Eksponering på land og vand

• Aktivering af brand under hele   
 weekenden på land og vand

• Mulighed RIB tur på vandet under  
 sejladser

DET FÅR I

PRIS FOR NAVNESPONSORAT

ER I DEN PERFEKTE PARTNER TIL 
DEN SPEKTALURE KAPSEJLADS?

100.000 kr.*

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