Förslag på samarbetsnivåer mellan Åland Event(/ÅTRI) och partner
Helhetssponsornivå

(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 paradplats intill tävlingsområdet vid alla
evenemang
 Synlighet vid annonsering, i programblad och övrig marknadsföring av evenemangen.
 Synlighet på hemsidor, i dagsläget 8 stycken
 Synlighet via sociala medier för de olika evenemangen där vi kan garantera upp till 50 000 visningar med ert
varumärke synligt
 ÅE kan marknadsföra Köparens produkter på bl.a. diskussionsforum, hem- och anmälningssidor samt kanaler
på sociala medier.
 Rätt att marknadsföra evenemangen via sina egna marknadsföringskanaler
 4 gratisplatser/ evenemang samt nedsatt deltagaravgift (50%) på deltagarplatser utöver dessa. Kan utnyttjas
både av personer, samarbetspartners och kunder.
 4 personplatser till gemensamma middagar i anslutning till evenemangen
 Möjlighet att tillhandahålla evenemangen med marknadsföringsmaterial (”giveaways”) som delas ut till alla
deltagare samt priser som delas ut till vinnare i olika klasser.
 Personal- och B2B paket ( i samarbete med Käringsund Resort & Conference), där samarbetspartnern rätt till
årlig konferens- eller personalpaket på Käringsund Resort & Conference och betalar enbart för mat och dryck.
ÅE står för program som kan vara t.ex. femkamp, introduktion och lekfull tävling i trendgrenen swimrun eller
triathlon, eller motsvarande aktiviteter enligt önskemål. Verksamheten kan ses som en del av företagets
friskvårds- och teambuildningverksamhet.
Till ett överenskommet pris (under marknadsvärde) kan företaget även bl.a. erbjuda sina företagskunder till
exempel följande aktiviteter i Käringsund:
- Boende i Strandbyvillor eller Bastubungalower om gruppen är större
- Traditionell sälsafari med lokal guide.
- Utflykt till Märkets fyr med matbit.
- Sälsafari med guide på egen vattenjet. Max 10 pax. Kan kombineras med utflykt till Märkets fyr om vädret
tillåter.
- Tematiserad bastukväll med vedeldade badtunnor vid strandbastun.
- Teambuildingaktiviteter på plats.
- Fiske med guide inkl. all behövlig utrustning och fika
- Kajakaktiviteter med guide. Upp till 40 personer
- MTB eller Racer kurs inkl. cykel och all behövlig utrustning utom skor. Max 6 personer
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Helhetssponsornivå 2
Kostnad: 4000€/ år
Vad får Du och Ditt företag för 4000€:
 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
 Synlighet vid annonsering, i programblad och övrig marknadsföring av evenemangen.
 Synlighet på hemsidor, i dagsläget 8 stycken
 Synlighet via sociala medier för de olika evenemangen
 Rätt att marknadsföra evenemangen via sina egna marknadsföringskanaler
 4 gratisplatser/ evenemang samt nedsatt deltagaravgift (25%) på deltagarplatser utöver dessa. Kan utnyttjas
både av personer, samarbetspartners och kunder.
 4 personplatser till gemensamma middagar i anslutning till evenemangen
 Möjlighet att tillhandahålla evenemangen med marknadsföringsmaterial (”giveaways”) som delas ut till alla
deltagare samt priser som delas ut till vinnare i olika klasser.
Helhetssponsornivå 3
Kostnad: 2000€/ år
Vad får Du och Ditt företag för 2000€:
 2st banner- banderoll/- beachflaggsplats på tävlingsområdet i samband med alla evenemang.
 Synlighet på hemsidor (i dagsläge 8 stycken )och i ev. programblad på evenemangen.
 Synlighet (minst 1 presentation/ evenemang) på sociala medier
 Rätt att marknadsföra evenemanget via sina egna marknadsföringskanaler.
 2 gratisplatser/ evenemang samt nedsatt deltagaravgift (25%) på deltagarplatser utöver dessa

Evenemangssponsornivå 1

(evenemangssponsor = får synlighet i samband med utvalt evenemang)

Huvudsponsor av ett evenemang (nivå 1)
Kostnad: 3000€- 5000€/ år (Trollingträff Åland och Käringsund Triathlon 5000€ *), övriga 3000€)
Vad får Du och Ditt företag för 3000-5000€:
 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. Även möjlighet att presentera sig och sin verksamhet inför alla deltagare i samband med
inledande skepparmöte alt. avslutande prisutdelning/ middag
 Synlighet som huvudsponsor vid annonsering och övrig marknadsföring av evenemanget, inkl. sociala medier
där vi kan garantera upp till 50 000 visningar med ert varumärke synligt
 Synlighet som huvudsponsor på hemsidan och i programblad under evenemanget
 Synlighet som huvudsponsor i ev. marknadsföringsvideo av evenemanget
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Obegränsat antal deltagare (med koppling till företaget) i tävlingen. Kan utnyttjas både av personer,
samarbetspartners och kunder.
4 personplatser till gemensamma middagar i anslutning till evenemangen
*) Plats för alla deltagare till lördagens middag på Käringsund triathlon
Möjlighet att tillhandahålla evenemangen med marknadsföringsmaterial (”giveaways”) som delas ut till alla
deltagare samt priser som delas ut till vinnare i olika klasser.

Evenemangssponsornivå 2
Kostnad: 1000- 2000€/ år (Trollingträff Åland och Käringsund triathlon 2000€*), övriga 1000€)
Vad får Du och Ditt företag för 1000-2000€:
 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.
 4 st deltagarplatser till det valda evenemanget samt nedsatt deltagaravgift (25%) på deltagarplatser utöver
dessa. Kan utnyttjas både av personer, samarbetspartners och kunder.
*) 4 personplatser till lördagens middag på Käringsund triathlon
 Synlighet vid annonsering och övrig marknadsföring av det valda evenemanget, inkl. sociala medier
 Synlighet på hemsidan för det valda evenemanget samt i programblad för evenemanget
 Rätt att marknadsföra evenemangen via sina egna marknadsföringskanaler
 Möjlighet att tillhandahålla evenemangen med marknadsföringsmaterial (”giveaways”) som delas ut till alla
deltagare samt priser som delas ut till vinnare i olika klasser.
Dessa förslag kan justeras, ändras och kombineras på olika sätt – vi låter kreativiteten flöda och fantasin sätta
gränser.
En kombination mellan helhetssponsor- och evenemangsponsorskap är också en möjlighet d.v.s. där samarbetet är större med
ett utvalt evenemang, men även ett mindre samarbete finns med de övriga evenemangen. Vi är också öppna för helt nya
förslag och idéér som ni känner att skulle passa ert företag bättre.
Alla sponsorengagemang, stora som små, är lika uppskattade av oss och vi träffas gärna för att diskutera hur ett samarbete
mellan Ert företag och Åland Event kunde se ut. Om ev. samarbete inleds gör vi upp ett skriftligt avtal över de saker som vi
kommit överens om.

Mvh,

Ia Colérus

Projektledare, Åland Event
Tfn 040-5223823, e-post: ia.colerus@alandevent.com
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