Samarbets- och exponeringsmöjlighet med växande åländska sport- och fritidsevenemang

Vill ert företag växa med oss?
Åland Event (ÅE) är ett litet företag med stora planer som sedan våren 2015 har jobbat intensivt och planmässigt för att utöka
och förbättra åländska sport- och fritidsevenemang både genom att såväl skapa nya som att utveckla redan befintliga
evenemang. Vårt mål är att Åland ska ha 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. Även långväga
gäster från världen över dyker dock allt oftare upp på våra evenemang, med deltagare från mera än 10 olika nationaliteter på
samma evenemang.
Vi har byggt upp våra nuvarande sju huvudevenemang till välfungerande och hållbara produkter som alla har goda
förutsättningar att växa till sig och på sitt sätt bli ännu mera eftertraktade evenemang. Vårt mål är att, bara pandemin lugnar
sig, locka totalt mera än 2000 deltagare som direkt deltar i evenemangen. Utöver det når vi märkbart flera personer via publik,
marknadsföring och sociala medier. Genom ”vanliga” inlägg på Facebook utan tilläggsmarknadsföring når vi hundratals
personer, medan filmer/ trailers har fått upptill 68 000 visningar.

De sju huvudevenemangen är;
• Trollingträff Åland (i månadsskiftet maj- juni) www.trollingtraff.ax
• Käringsundsloppet (i månadsskiftet juni-juli) www.karingsundsloppet.ax
• Semesterloppet (andra helgen i juli) www.semesterloppet.ax
• Bomarsund Trail Run (i början av augusti) www.bomarsundtrailrun.ax
• Käringsund triathlon (sista helgen i augusti) www.triathlon.ax
• Åland SwimRun (i september) www.swimrun.ax
• Åland Marathon & ½ Marathon (sista lördagen i oktober) www.alandmarathon.ax
Kort beskrivning av de olika evenemangen finns i separat bilaga.

Trollingträff Åland

Bomarsund Trailrun

Käringsund Triathlon

Tillsammans kommer vi längre!
För att målmedvetet kunna utveckla evenemangen till ännu större, mera professionella och välkända evenemang krävs stora
insatser, både arbetsmässigt och ekonomiskt. Det stora grovjobbet med att bygga upp en bärande grund för evenemangen är
gjort och vi jobbar nu för en större omsättning, att få flera deltagare och att få evenemangen att bli ekonomiskt självbärande.
Vi vill hitta seriösa, långsiktiga samarbetspartners som vill fortsätta utveckla evenemangen tillsammans med oss - det är här
som Du och Ditt företag kommer in i bilden!
Vi tänker långsiktigt och arbetar fram en 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, gärna minst en 3-års period
(2021- 2023).

Låter det som något som kunde passa dig och ditt företag?

→→→

Vi vill att våra samarbetspartners upplever en ömsesidig nytta av samarbetet med våra evenemang och vill därför tillsammans
med potentiella partners diskutera fram en deal som känns givande från båda sidorna.
Förutom att erbjuda det traditionella som bl.a. synlighet vid marknadsföring och under våra evenemang, exponering på
hemsidan och möjlighet synas genom give aways och vinster är bl.a. följande förslag några smakprov på vad ett samarbete
med Åland Event kan betyda för Ditt företag;
• anställda får delta i evenemangen som en del av företagets friskvårdverksamhet
• privata prova på- , kick off- eller teambuilding evenemang (för arbetstagare och/eller kunder) där Åland Event står för
de fysiska aktiviteterna. Även en fördjupning i någon av grenarna (t.e.x triathlon eller swimrun) med både en del teori
och sedan praktik är ett alternativ.
Dessa kan göras på ställe valt av samarbetspartnern eller i samarbete med Käringsund Resort & Conference.
• företag kan dela ut present-/ rabattkort för de olika evenemangen till sina kunder vid köp av produkt/ tjänst hos dem
• deltagarplatser till middagar i samband med vissa evenemang
• rätt att marknadsföra och/eller sälja företagets tjänster/ produkter både före evenemangen (t.ex. via
anmälningssidor) och även på plats under evenemangen
Dessa ideér kan justeras, ändras och kombineras på olika sätt – vi låter kreativiteten flöda och fantasin sätta gränser!
Vi letar efter både helhetspartners (förslagsnivåer 2000€-4000€- 6000€) vilket innebär att företaget får samarbeta med alla
evenemang och evenemangspartners (förslagsnivåer 1000/2000€- 3000/5000€) där företaget får synlighet i samband med ett
utvalt evenemang. En kombination är också möjligt där samarbetet är större med ett utvalt evenemang, men även ett mindre
samarbete finns med de övriga evenemangen. Vi är även öppna för helt nya förslag och idéér som ni känner att skulle passa ert
företag bättre.

Käringsundsloppet

Åland Swimrun

Semesterloppet

Aktiviteter för alla!
En del av våra evenemang bjuder på tuffa prövningar och ställer en hel del fysiska krav hos deltagaren. Vi har haft tävlingar på
både FM- och NM nivå som mera passar för den satsande aktiva idrottsutövaren. Samtidigt gör vi vårt yttersta för att i de flesta
av våra lopp erbjuda klasser och distanser som passar för nybörjaren, motionären samt yngre deltagare. Förutom att få med
de som letar efter en spännande utmaning eller ett specifikt mästerskap vill vi att våra evenemang även ska locka bl.a. familjer,
kompis- och arbetsplatsgäng där alla kan delta i samma evenemang, i en klass som passar dem. Proffset och den nyaste av
nybörjarna ska kunna åka iväg på samma resa och ändå hitta en lämplig nivå.
En annan viktig faktor som också får allt mera av vår uppmärksamhet är miljön. F.r.o.m år 2017 använder vi enbart
komposterbara engångskärl under våra evenemang. Sedan 2018 gör ÅE upp sk. hållbarhetslöften med bl.a. mål att handla så
lokalt och ekologiskt som möjligt, sträva till en förbättrad sopsortering samt sträva till utökad tillgänglighet. Våra löften finns på
www.alandevent.ax. Vi ser även på möjligheterna att få våra evenemang klassade som Miljömärka Event.
Alla samarbeten, 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.

Med hopp om ett gott samarbete!
Mvh,

Ia Colérus

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

