
SAILING AARHUS 2023
Partnerskaber

http://www.sailing-aarhus.dk


Sailing Aarhus er en nonprofit-organisation, stiftet af 5 sejlklubber i og 
omkring Aarhus, Kaløvig Bådelaug, Århus Windsurfing Klub, Aarhus 
Sejlklub, Sejlklubben Bugten og Marselisborg Sejlklub, med det formål 
at fremme og udbrede kendskabet til sejlsporten. 

Det gør vi ved at afholde nationale og internationale stævner og 
events indenfor sejlsporten både på land og på vand. 

Vi gør det, fordi vi ønsker at støtte op omkring alle de unge sejlere der 
er ude i klubberne, vores landsholdssejlere, men også alle de mange 
frivillige der gang på gang er med til at afvikle internationale sejlsport-
sevents, og som er medvirkende til at Sailing Aarhus kan opretholde 
så højt et niveau på eventafvikling. 

Og for at det kan lykkes, har vi brug for din hjælp.

• Aarhus Spring Regatta

• Skagen Race

• Volvo Foiling Days

• Garmin Round Denmark Race

• Aarhus Ø-stafetten

• Sankt Hans-aften på Aarhus Ø

• 49er, 49erFX & Nacra 17 EM 2022

• SUP Around Aarhus

• Nordic Olympic Days

• Sejlsportsligaen 2. division

• Greencarrier Business Cup

• Fever-Tree Pink Cap Party

• 18 ft European Grand Prix Series

• Sailing Week Regatta

• Sejlsportsligaen 1. division

• Pantaenius Frivillig Fest

Events 2022

16 events 3.600 sejlere 35.000 gæster 400 frivillige

2022 i talSailing Aarhus

https://www.sailing-aarhus.dk/eventkalender/
http://www.sailing-aarhus.dk


Sailing Aarhus er fra 2021 trådt ind i et bæredygtigheds fællesskab 
ved navn Sustainable Sport & Event Community Denmark, sam-
men med flere profilerede aktører i eventbranchen. 

Her er vi gået sammen med AGF, Herning Blue Fox, Viborg HK, 
HimmerLand og VM i Ridesport 2022

Formålet med fællesskabet er:

• at styrke bæredygtighedsdagsordenen i sport- og eventbran-
chen gennem sparring, vidensdeling og fælleslæring

• at bruge sporten som løftestang for at skabe større bevidsthed 
om en bæredygtig udvikling. 

Sustainable Sport & Event 
Community Denmark

http://www.sailing-aarhus.dk


Hos Sailing Aarhus tilbyder vi mange former for eksponering, både til vands 
og til lands. På tværs af alle vores platforme er vi dagligt i kontakt med  
tusindvis af følgere, og i tæt samarbejde med os kan din virksomhed ekspo-
nere og aktivere budskaber via. vores online og offline kontaktflader. 

Eksponeringsmuligheder

Offline

Logo på trykt materiale

Bannere

Beachflag

Stande til events

½-side annonce i magasin

Uddeling af give-aways

Online

Logo på digitale platforme

Nyhedsbrev

Præsentationsvideo og/eller konkurrence på SoMe

Branded content på SoMe

Logo på skærme i Sejlklubber

Historier om virksomheden løbende

½-side annonce i magasin

Synlighed

1300 følgere 800 følgere4100 følgere 2500 medlemmer



Hospitality
Premium Partner Eksklusiv Partner Business Partner Crew Partner

300.000kr. 165.000 kr. 70.000 kr. 25.000 kr.

Billetter til SAA Business Cup 2 hold (10 personer) 1 hold (5 personer) 1 hold (5 personer)

Billetter til Aarhus Ø-stafetten 8 hold (24 personer) 4 hold (12 personer) 2 hold (6 personer)

Billetter til Fever-Tree reje arrangement 15 personer 10 personer 5 personer

Billetter til SUP Around Aarhus 12 personer 8 personer 4 personer

Brug af Sejlsportscenterets mødefaciliteter 6 timer 4 timer 2 timer 2 timer

Aktivering

Matchrace arrangement 40 personer 20 personer 10 personer Kan tilkøbes

Foredrag med landsholdssejlere og trænere 1 x foredrag 1 x foredrag

Mulighed for stand/aktivering til events

Prøv landsholdssejlerens båd (49er, Nacra etc.) Kan tilkøbes Kan tilkøbes Kan tilkøbes Kan tilkøbes

Partnerskaber

Fortsættes på næste side.

https://www.sailing-aarhus.dk/


Eksponering til events

Eksponering generelt

Premium Partner Eksklusiv Partner Business Partner Crew Partner
300.000kr. 165.000 kr. 70.000 kr. 25.000 kr.

Logo på eventbøjer 

Logo på alle Sailing Aarhus platforme inkl. nyhedsmail

2 x bøjekraver* 1 x bøjekrave*

Eksponeringspakke (bannere, beachflag etc.)

Logo på alt trykt materiale

Budskab med i nyhedsmails

1 stk*

3 gange årligt

1 stk*

2 gange årligt

1 stk*

1 gang årligt

1/2 side annonce i NOR

Virksomhedspræsentation på sociale medier.

Uddeling af give aways

Konkurrencer på sociale medier

Eksponering på sponsorskærme i SAA klubber

1/2 side annonce i Sailing Aarhus magasinet

Hvis det ønskes*

4 gange årligt

*Dækkes af sponsor

Hvis det ønskes*

2 gange årligt

Hvis det ønskes* Hvis det ønskes*

1 gang årligt 1 gang årligt

Logo i manage2sail

Logo på præmie sponsorbanner

Partnerskaber
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Bliv Event Partner og skab 
værdi omkring sejlsporten.

X-Yachts Gold Cup

Vær med til årets store og luksuriøse  
sejlerfest, når 100 full-crew yachts skal 
sejle kapsejlads på Aarhusbugten.

Forventet tilslutning:
100 yachts med 750 sejlere

Sankt Hans

Støt op om Aarhus Ø’s nye Sankt Hans- 
tradition, som samler Aarhussianere og 
Øboerne, og dyrker fællesskabet.

Forventet tilslutning:
ca. 8000 gæster

SUP Around Aarhus

Rid med på den Aarhusianske SUP-bølge, 
når vi sender glade SUP’ere rundt om 
Aarhus Ø.

Forventet tilslutning:
200 SUP’ere

Aarhus Spring Regatta

Bliv partner på et stort nationalt ung-
domsstævne, og deltag i en fantastisk  
sejler-familie weekend i Kaløvig Bådelaug.

Forventet tilslutning:
400 sejlere og deres familier

Få mere information om vores pakker på vores hjemmeside,  
hvor vi har uddybende oplæg omkring vores events.LÆS MERE

mailto:https://www.sailing-aarhus.dk/bliv-partner?subject=


KONTAKT

+45 20 44 28 45 +45 27 14 18 02
jon@sailing-aarhus.dksim@sailing-aarhus.dk

www.sailing-aarhus.dk

Aarhus International Sailing Center
Esther Aggebos Gade 80A
DK-8000 Aarhus C

Jon Koch Hansen
CEO 

Søren Ilsø Mahneke
Event- & Sponsorkoordinater 
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