Samarbets- och exponeringsmöjlighet vid växande åländska sport- och fritidsevenemang

Vill ert företag synas på våra evenemang?
Tiden är inne för Åland att få flera, större och etablerade sport- och fritidsevenemang som är omsorgsfullt planerade,
av hög kvalitet och med ett gott rykte som lockar med både nya och gamla deltagare från Åland och globalt.
Åland i sig som arena har mycket att erbjuda, bl.a. allt från härlig natur och omgivning för att ordna de olika
evenemangen i samt närheten till framförallt både Finland och Sverige varifrån deltagare i första hand besöker våra
evenemang.
Åland Event (ÅE) är idag ett litet företag med stora planer. Vi har som mål att i nära samarbete med Åland Triathlon
Club (ÅTRI) utöka och förbättra de åländska sport- och fritidsevenemangen både genom att såväl skapa nya som att
utveckla redan befintliga evenemang. Vi utvecklar även samarbetet med andra åländska föreningar både för att ge
mervärde åt deltagare samt öka kvaliteten av evenemangen.
Vi har idag några evenemang som vi vet är fungerande och hållbara samt ett par nya stjärnskott med goda
förutsättningar att bli eftertraktade evenemang. Inför säsongen 2017 förväntas vi ha totalt drygt 1200 deltagare.

Inför kommande år (2017-2019) har ÅE/ ÅTRI planerat in följande huvudevenemang;








Trollingträff Åland (årligen i månadsskiftet maj- juni) www.trollingtraff.ax
Käringsundsloppet (årligen månadsskiftet juni-juli) www.karingsundsloppet.ax
Semesterloppet (årligen andra helgen i juli) www.semesterloppet.ax
Bomarsund Trail Run (årligen första helgen i augusti) www.bomarsundtrailrun.ax
Käringsund triathlon (årligen sista helgen i augusti) www.triathlon.ax
Åland Swim Run (årligen i september, i samband med Skördefesten) www.swimrun.ax
Åland Marathon & ½ Marathon (årligen sista lördagen i oktober) www.alandmarathon.ax

Trollingträff Åland

Bomarsund Trailrun

Käringsund Triathlon

Kort beskrivning av de olika evenemangen finns i separat bilaga.
För att målmedvetet kunna utveckla evenemangen till större, mera professionella och välkända evenemang krävs
relativt stora insatser, både arbetsmässigt och ekonomiskt.
Arbetet med nästa års evenemang är i full gång, bl.a. skall under hösten information om nästa års evenemang
publiceras och anmälningssidor öppnas. Olika ansöknings- och tillståndsblanketter fylls i och lämnas i och olika
samarbetsmöjligheter funderas på. En ändamålsenlig marknadsföringsplan skall göras upp samt
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marknadsföringsmaterial skall planeras och produceras. För att det här skall lyckas fungerar ÅE som projektledare
för samtliga evenemang.
Man måste våga satsa för att vinna och för att inte behöva vara ensamma på denna satsning att utveckla dessa
evenemang så behöver vi seriösa, långsiktiga arbetande partners med målsättning till ömsesidigt
utvecklingsfrämjande arbetssätt - det är här som Du och Ditt företag kommer in i bilden!
Vi tänker långsiktigt och arbetar fram hållbar budget som grund för att ändamålsenligt kunna bygga upp dessa
evenemang till etablerade lopp och därför söker vi nu samarbetspartners som vill synas tillsammans med oss för
gärna minst en 3-års period (2017- 2019).
Vi vill att våra sponsorer/ samarbetspartners upplever en ömsesidig nytta av att fungera som sponsor för våra
evenemang och erbjuder därför våra kommande sponsorer/ samarbetspartners rikligt med möjligheter att synas
och delta, enligt olika föreslagna nivåer.
Alla sponsorengagemang – stora som små – är dock lika uppskattade av oss och vi diskuterar gärna med er hur vårt
samarbete kan se ut! Vi är öppna för nya förslag och idéer, som ni ev. känner att kunde gynna både er och våra
evenemang på ett bra sätt.

Låter det som något som kunde passa dig och ditt företag?
Våra föreslagna helhetsponsornivåer är:
(helhetssponsor = får synlighet i samband med alla evenemang som ordnas av ÅTRI/ ÅE)

Helhetssponsornivå 1
Kostnad: 6000€/ år
Vad får Du och Ditt företag för 6000€:
 Synlighet (banners, banderoller, beachflaggor) på tävlingsområdet i samband med alla evenemang. Köparen
levererar själv så mycket material man själv önskar och garanteras rikligt med synlighet.
 Rätten att ha försäljnings- och marknadsföringstält/- bord på bra plats intill tävlingsområdet vid alla
evenemang
 Deltagarplatser till de olika evenemangen, 2 st/ evenemang.
 2 personplatser till lördagens middag i samband med Käringsund triathlon.
 Synlighet vid annonsering och övrig marknadsföring av evenemangen.
 Synlighet på hemsidor
Helhetssponsornivå 2
Kostnad: 3500€/ år
Vad får Du och Ditt företag för 3500€:
 1-2 st banner- banderoll/- beachflaggsplats på tävlingsområdet i samband med alla evenemang.
 Deltagarplatser till de olika evenemangen, 1 st/ evenemang.
 1 personplats till lördagens middag i samband med Käringsund triathlon.
 Synlighet på hemsidor och i ev. programblad på evenemangen
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Helhetssponsornivå 3
Kostnad: 1800€/ år
Vad får Du och Ditt företag för 1800€:
 1-2st banner- banderoll/- beachflaggsplats på tävlingsområdet i samband med alla evenemang.
 Synlighet på hemsidor och i ev. programblad på evenemangen.

Käringsundsloppet

Åland Swimrun

Semesterloppet

Är ditt företag främst intresserad av ett av evenemangen, eller vill utöver helhetsponsoreringen bli
huvudsponsor för ett av evenemangen?
Bekanta er då med våra föreslagna evenemangssponsornivåer:
(evenemangssponsor = får synlighet i samband med utvalt evenemang)
Huvudsponsor av ett evenemang (nivå 1)
Kostnad: 3000€- 5000€/ år (Käringsund triathlon 5000€*), övriga 3000€)
Vad får Du och Ditt företag för 3000-3500€:
 Huvudexponering vid start, mål och prisutdelning för det valda evenemanget. Köparen får själv leverera så
mycket banners banners, banderoller, beachflaggor man själv önskas som placeras ut på paradplatser.
 Rätten att ha försäljnings- och marknadsföringstält/- bord på paradplats intill tävlingsområdet under
evenemanget.
 Obegränsat antal deltagare (med koppling till företaget) i tävlingen
 Synlighet som huvudsponsor vid annonsering och övrig marknadsföring av evenemanget
 Synlighet som huvudsponsor på hemsidan
 *) Plats för alla deltagare till lördagens middag på Käringsund triathlon
Evenemangssponsornivå 2
Kostnad: 1000- 2000€/ år (Käringsund triathlon 2000€*), övriga 1000€)
Vad får Du och Ditt företag för 1000-1500€:
 Synlighet (banners, banderoller, beachflaggor) på tävlingsområdet i samband med det valda evenemanget.
Köparen levererar själv så mycket material man själv önskar och garanteras rikligt med synlighet.
 Rätten att ha försäljnings- och marknadsföringstält/- bord intill tävlingsområdet under det valda
evenemanget.
 3 st deltagarplatser till det valda evenemanget
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Synlighet vid annonsering och övrig marknadsföring av det valda evenemanget.
Synlighet på hemsidan
*)
3 personplatser till lördagens middag på Käringsund triathlon

Evenemangssponsornivå 3
Kostnad: 500€/ år
Vad får Du och Ditt företag för 500€:
 2st banner- banderoll/- beachflaggsplats på tävlingsområdet i samband med det valda evenemanget
 1 st deltagarplats till det valda evenemanget
 Synlighet på hemsidan och i ev. programblad på evenemangen.
Vi önskar att våra sponsorer även tillhandahåller oss med ”give aways” samt prisvärda vinster till vinnare i olika
klasser. Deltagarna uppskattar stort praktiska gåvor/ priser samtidigt som ert företags synlighet i form av logon på
de olika priserna fortsätter synas även efter evenemanget.
Innehållet i de olika alternativen kan som nämnt justeras enligt förhandlingar – vi vill gärna hitta en lösning som känns
rätt för båda partner. Om ev. samarbete inleds görs ett skriftligt avtal upp, som undertecknas av båda parter.
Undertecknad kommer gärna med mera info om samt svarar på frågor om de olika evenemangen. Jag träffar er gärna
för att berätta mera om våra evenemang utan att ni binder er till något.

Med hopp om ett gott samarbete!

Mvh,

Ia Colérus

Projektledare, Åland Event
Tfn 040-522 3823, e-post: ia.colerus@alandevent.com
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