BLIV SPONSOR
FOR BYENS FEDESTE SUP-EVENT
Et hyggeligt SUP-event fyldt med oplevelser på land og
på vand rundt om Aarhus Ø
For 4. år i træk SUP’er vi igen ud på SUP Around Aarhus-ruten fra Fiskerivej på
Aarhus Ø. Her begiver vi os ud på den 6 kilometer lange rute fra Aarhus Lystbådehavn ud mod Den Permanente, retur og rundt om Aarhus Ø, ind gennem
kanalerne og forbi Molslinjens gamle terminaler, som ellers normalt er et lukket
område.
Inden start er der velkomst, goodiebags, klargøring og opvarmning, mens der
vil være forplejning til alle deltagere, når de kommer i mål. Her handler det ikke
om at komme først, men om at have en fed oplevelse på vandet!

ER I DEN PERFEKTE SPONSOR TIL AT
RIDE SUP-BØLGEN MED?
Vi søger den perfekte partner til at ride med på
SUP-bølgen og hjælpe os med at gøre SUP Around
Aarhus til Danmarks største bynære SUP-festival!
Som partner på dette event får I en lang række fordele. I får et navnesponsorat af hele eventen gældende
fra aftalens indgåelse, omtale, markedsføring og salg
på alle kanaler, f.eks. ”SUP Around Aarhus powered
by xxxxx”, eller hvad I ønsker.

Powered by

Navn i logo

Logo på merch

Give-aways

Derudover vil I få mulighed for at markedsføre produkter og andet i eventområdet før, under og efter
selve eventen. Eventområdet er ideelt til at eksponere
jeres produkter for potentielle kunder.
Desuden laver vi en goodiebag med startnumre, snacks,
keyhangers og andet, hvor I også vil have 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 den fedeste SUP-oplevelse målrettet vennerne,
familien, medarbejderne, kunderne etc.

DET FÅR I

PRIS FOR NAVNESPONSORAT

•

Navnerettigheder

•

10 startnumre

Navnesponsorat af SUP Around Aarhus i
en 2-årig periode:

•

Eksponering på land og vand

•

Eksponering på digitale platforme

•

Logo på merchandise

•

Salgsmateriale i goodiebags

•

Uddeling af giveaways

35.000 kr. pr. år.

KONTAKT

