FJORDENS DAG 2018
SPONSORSAMARBEJDE

DET ER HELT NATURLIGT
Fjordens Dag afholdes i år den 9. september og er et af Danmarks
største naturarrangementer der hvert år har 30.000 - 40.000
besøgende. I over 25 år har Fjordens Dag tiltrukket børn og voksne til
Odense, Kerteminde og Nordfyns kommuner.
Under temaerne Natur, Miljø, Sundhed og Kulturhistorie tilbyder mere end
150 foreninger, institutioner og privatpersoner en overflod af spændende,
publikumsinddragende aktiviteter.
Visionen er at borgerne omkring Odense og Kerteminde fjorde bliver
inspireret til at komme ud og bruge naturen – og passe på den.

Som sponsor er du med til at føre visionen ud i livet
Med dit bidrag kan Fjordens Dag give de besøgende
gratis oplevelser ud over det sædvanlige

FJORDENS DAG – MED MASSER AF GRATIS GLÆDER!
Fjordens Dag indbyder igen i år til en fest ved fjorden: Klintebjerg i Nordfyn, Boels Bro ved foden af Munkebo Bakke i Kerteminde, Seden
Strandby og Stige Ø i Odense.
Ved hvert aktivitetssted vil foreninger, institutioner og privatpersoner tiltrække de besøgende med inspirerende aktiviteter. Alle kan være
med! Takket være vore sponsorer er der ingen entré og næsten alle aktiviteter er gratis, så hele familien får en herlig dag i naturskønne
omgivelser. Hvert år byder ét eller flere af aktivitetsstederne desuden optræden af kendte kunstnere og formidlere.
En ting er sikker: Dagen byder på helt særlige oplevelser for store og små, unge og gamle, når vi med smil og kreativt blik formidler fjordens
natur og kulturhistorie.

Som sponsor får du synlighed på diverse platforme

SPONSORFORDELE
✓



✓



✓

Jeres virksomhed bliver bredt
 eksponeret via et non-profit
initiativ som Fjordens Dag.

I kan tegne 
en grøn, ansvarlig og bæredygtig profil for jeres
virksomhed.

Jeres virksomhed
 kan blive synlig i vores program, på hjemmeside
og plakater.

✓

I kan anføre CSR-aktivitet i virksomhedens årsrapport samt
årsregnskab.

✓

I kan få et banner til eget website med teksten ”Vi
støtter Fjordens Dag”.

✓

I har mulighed for at få jeres virksomhed markedsført på
selve Fjordens Dag med logo udvalgte steder.

BLIV SPONSOR FOR FJORDENS DAG 2018
I 2018 vil det trykte program for Fjordens Dag bestå af et tillæg i Fyens Stiftstidendes
søndagsudgave 1-2 uger før Fjordens Dag. Avisen har iflg. Gallup godt 100.000 læsere.
Tillægget vil bestå af 16-20 sider i trimmet tabloidformat og indeholde program for Fjordens
Dag, redaktionelt stof, annoncer, samt sponsoroversigt. Vi kan derfor tilbyde jer følgende
fordelagtige annoncepriser (incl. navn i sponsoroversigten):
1/4 side, 3 spalter x 180 mm - (131 x 180) kr. 5.000
1/2 side, 6 spalter x 180 mm - (266 x 180) kr. 7.000
1/2 side, 3 spalter x 365 mm - (131 x 365) kr. 7.000
1/1 side, 6 spalter x 365 mm - (266 x 365) kr. 10.000
DERUDOVER FÅR I FØLGENDE EKSPONERING:
• Jeres virksomheds logo og link på fjordensdag.dk. 
• 10.000 eksemplarer af tillægget uddeles til skoler, børnehaver, biblioteker, turistbureauer. 
• Jeres virksomheds logo og navn i vores rapport, som udsendes til alle samarbejdspartnere. 
• I kan benytte Fjordens Dags logo på egen hjemmeside og derved vise jeres støtte til eventen. 
• I får jeres virksomheds navn på årets PR-plakat.
UDVIDET SPONSORAT – INSPIRATION TIL SOMMERUDFLUGTEN ELLER FIRMAFESTEN?:
Fjordens Dag råder over medarbejdere med specielle kompetencer indenfor naturområdet og
kan derfor tilbyde et udvidet sponsorat, hvor vi lægger ekstra ydelser oven i basisaftalen, mod
en forhøjelse af sponsorbeløbet. Ydelser og sponsoratets størrelse tilpasses individuelt, alt efter
jeres ønsker og behov – det kunne være en eller flere af følgende:

- naturarrangement med naturvejleder tilpasset jeres ønsker
- workshop omkring madlavning over bål med anvendelse af naturens urter 
adventure arrangement med mountainbike, kano, kajak 
 

VENLIG HILSEN
Jesper Petersen og Else Dilbjerg
Fjordens Dag sekretariat

Skibhusvej 388
5000 Odense C
tlf. 63 75 68 08
fjordensdag@fjordensdag.dk

www.fjordensdag.dk

