SANKT HANS AFTEN
PÅ AARHUS Ø

STØT OP OM AARHUS Ø’S
NYE SANKT HANS-TRADITION
En fantastisk sommer aften med tusindvis af mennesker
og bål på vandet

2022 blev året hvor Aarhusianere og beboere på Aarhus Ø i fællesskab fejrede
årets længste dag. Sankt Hans aften blev startskuddet til en ny tradition, og vi
fik skabt et sted hvor folk kunne samles i fællesskabets tegn.
Den 23. juni 2022 var en smuk sommeraften, med pølser på grillen, midsommersang, båltale v. lokalpolitiker og et stort, flot bål på vandet, samt deltagelse
af omkring 7-8.000 mennesker.

SANKT
HANS PÅ
AARHUS Ø

VÆR MED TIL AT STØTTE OP OM
SANKT HANS PÅ AARHUS Ø
Den store interesse har naturligvis gjort at vi afholder
arrangementet igen, og dermed søger samarbejdspartnere der kan hjælpe os med at løfte eventen og
sørge for at Sankt Hans-aften på Aarhus Ø bliver den
bedste og den flotteste i byen.
Vi søger støtte til at løfte de tunge udgiftsposter,
som er forbundet med et event der tiltrækker denne
mængde af mennesker.
Støtten vil gå til at dække omkostningerne for bl.a. det
store bål på vandet og afviklingen heraf, opsætning af
toiletvogne, leje af lydanlæg, musik, udarbejdning af
sikkerhedsplan og meget mere.
Vi sørger naturligvis for at I får den rette synlighed til
arrangementet, både på land og vand.

Og i dialog sammen med jer, vil vi finde ud af, hvordan vi bedst muligt aktiverer jeres virksomhed under
aftenen, hvis der skulle være ønske om dette.
Vi har et ønske om at lave en formidabel og mindeværdig aften som både skaber værdi for jer, og alle
de mennesker der møder op til det kommende Sankt
Hans arrangement på Aarhus Ø.
Et potentielt overskud på eventen, vil gå til at støtte den
Aarhusianske sejlsport.

DET FÅR I

SOM STØTTE-PARTNER

•

Nævnt som støtte-partner på eventen

10.000 kr.*

•

Eksponering på land og vand

•

Mulighed VIP-setup i Aarhus
Internationale Sejlsportscenter
med fuld forplejning og udsigt
ud over Aarhusbugten

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

KONTAKT

