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2 MB

FÆRDERFESTIVALEN 2019
Færderseilasen startet en lang tradisjon da den for første gang la til kai i Tønsberg 10. 
juni 2017, men det er en tradisjonsrik seilas som har blitt arrangert i mer enn 70 år. 
Færderseilasen som starter fra Aker Brygge i Oslo er verdens største seilas i sitt slag 

og har på det meste vært gjennomført med 1.000 båter. Færderseilasen startet en lang 
tradisjon da den for første gang la til kai i Tønsberg.

Færder Sailing Week foregår på Aker Brygge i uken 
før Færderseilasen. Dette er en uke hvor seilentusiaster 
samles til regattaer hvor samarbeidspartnere lager en 
fin ramme mot sjøfronten på Aker Brygge før de setter 
snuten mot Tønsberg fredag 14. juni 2019.

Færder-seilasen og festivalen 2017 og 2018 ble en 
suksess på mange måter. Antall påmeldinger til seila-
sen økte og seilerne og andre besøkende har meldt 
inn at de koste seg under arrangementene. De skue-
lystne i Tønsberg fikk oppleve det enormt overveldende 
når kanalen fylte seg opp med seilbåter og hvilken 
logistikk som måtte til for å få dette til.

Markedsføringen strakte seg langs hele Oslofjorden 
gjennom et eget Færdermagasin som hadde et lesertall 
på ca. 200.000. I tillegg hadde Tønsberg og Færder-
seilasen svært høy oppmerksomhet gjennom digitale 
kanaler helgen 8.-10. juni. Færderseilasen har på to 
år også fått nasjonal annerkjennelse i 
media og nyhetsinteressen øker år for år. 

Streamingen sendt i Amedia var den mest sette i 
Amedia systemet noen gang

Færderseilasen og festivalen skal nok en gang benytte 
anledningen til å lage en folkefest som er tilgjengelig 
for folk flest. De 5000 deltagerne som er med på Færder-
seilasen tas med på en reise fra Aker Brygge langs 
Oslofjorden via Færder fyr og inn til Tønsberg Brygge!

I Tønsberg vil hele byen bære preg av Færderfestivalen. 
Det vil bli arrangert konserter med kjente artister og 
matmarked på torvet, før helgen avsluttes med en 
familiedag med musikk og aktiviteter på Barnas
Færderfestival. Båtene som ligger tett i tett langs den 
flotte havna i Tønsberg gir gode rammer og etterlater 
seg inntrykk av seilernes 17. mai samt  en annerledes 
helg knyttet opp mot regionens identitet og historie. 
Folkefesten skal ha rammer som gjør den tilgjengelig  
for folk flest enten om du er deltager eller bare er i 
byen for å kose deg. 
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- 720 deltagere på Færderseilasen
- 540 båter inn til Tønsberg
- 5000 publikummere inne på konserten på lørdag
- 4000 barn på Barnas Færderfestival søndag
- SoMe Færder festivalen
 -1 mill visninger på facebook gjennom   
  helgen, større en Visit Norway.
- Streaming  av Færderseilasen
   20 000 unike seere. 
- Magasin
 - 600 000 visninger på digitale flater, 1700  
   klikk inn på magasinet, 0,42 clickrate. 
- Omsetningsrekord på flere spisesteder i Tønsberg

FAKTA OM FÆRDER SAILING WEEK 2018
SAMARBEIDSMULIGHETER
Det blir ikke folkefest uten folk og gode samarbeidspart-
nere! Færderfestivalen 2019 hadde en fantastisk gjeng 
med gode samarbeidspartnere og en haug med folk 
som koste seg fra morgen til kveld i Tønsberg-regionen.  
Vil du bli med på laget? Kast loss, kom til oss!

Færderfestivalen er en folkefest for Tønsbergregionen og 
en mulighet for nettopp deg til å  profilere deg sammen 
med en allerede svært attraktiv merkevare. 2018 ble en 
nok en suksess og nå er vi i gang med å bygge videre 
på det som ble skapt i 2017 og 2018. 

Sammen skal vi vise frem #tønsbergLIVET
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GENERALPARTNER(1)

Vår GENERALPARTNER er det kun en av og partneren løftes frem i alle sammenhenger hvor arrange-
mentet nevnes eller er eksponert. Vår GENERALPARTNER får også eksklusiv tilgang til innhold ingen 
andre får. Vi jobber tett gjennom hele året og som GENERALPARTNER er du en viktig brikke for nok 
en gang å lage tidenes folkefest i Tønsberg-regionen.
GENERALPARTNEREN kan velge om deres merkevare skal nevnes i tittelen til arrangementet Færder-
festvalen . Vår generalpartner vil få fremhevet eksponering på festivalområdet, samt på alle trykte og 
digitale medier.

EKSEMPEL PÅ INNHOLD

Logoeksponering
- Bymøbler 2 uker før arrangementet
- Nettside - www.færderfestivalen.no
- T-skjorter til uteliv og crew med logo til generalpartner og hovedpartnere på ryggen, 1 av 10 logoer
- Logo på hovedscenen
- På streamingen som vises på storskjerm på arenaen og Amedia aviser i Norge
- Logo på øvrig materiell som produseres og reklamerer for Færderfestivalen. Eks annonser 
 i lokalavisen, finn.no og vg.no.
- Redaksjonell snutt på facebook: «Genralpartner gjør Færderfestivalen mulig». 
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Profilering 
- Dere vil være en av 6 partnere som får mulighet til å benytte dere av de mest attraktive stands-/profile 
 ringsplassene på brygga.
- Dere vil være en av 6 partnere som får mulighet til å benytte andre områder i byen til å profilere dere.
- Mulighet for reklamefilmfremvisning på storskjerm i bryggeområdet
- Content i Færdermagasinet (ca 200 000 lesere)
- Giveaways som f.eks nøkkelsnor med generalpartners logo benyttes til f.eks vipkort og artister, crew.

Generlapartner blir også på Barnas Færderfestival søndag 9.juni
- Logo på deltagerkortene på Barnas Færderfestival 
- Profilering på arena
- Kan tilby egene aktiviteter for barna med logoprofilering – skattejakt, hoppeslott, ansiktsmaling
- Stille med premier med logo på når aktiviteter er gjennomført

Arrangement
- Invitasjon til festligheter i regi av Færderfestivalen
- 6 Billetter til sponsorfest lørdag 9.juni 
- 30 Festivalpass til konserten lørdag 15. juni

Andre muligheter for generalpartner
- Deltagelse i Færderseilasen med start fra Aker Brygge fredag 8.juni. 
- Tilgang til eksklusivt arrangement i Foynhagen før konserten lørdag 8.juni

Uansett, det som er viktig for deg er viktig for oss. Vi skreddersyr et opplegg for deres bedrift, deres kunder og 
ansatte under arrangementet. For….

…..Hva med å delta med kunder eller ansatte i selve Færderseilasen?
…..Hva med å ha bedriftens eget utested i Tønsberg?
…..Hva med en intimkonsert i Foynhagen eller annen lokasjon for utvalgte kunder eller samarbeidspartnerer?

Pris for å være GENERALPARTNER oppgies på forespørsel
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Vi ønsker å ha med 5 gode HOVEDPARTNERE som vi jobber tett med gjennom hele året. Som hoved-
partner er du en viktig brikke for nok en gang å lage tidenes folkefest i Tønsberg-regionen. Våre 
HOVEDPARTNERE vil få fremhevet eksponering på festivalområdet, samt på alle trykte og digitale 
medier

HOVEDPARTNERE(5)

EKSEMPEL PÅ INNHOLD

Logoeksponering
- Bymøbler 2 uker før arrangementet
- Nettside - www.færderfestivalen.no
- På streamingen som vises på storskjerm på arenaen og tb.no
- T-skjorter til uteliv og crew med logo til GENERALPARTNER og HOVEDPARTNERE på ryggen.
- Logo på hovedscenen
- Logo på øvrig materiell som produseres og reklamerer for Færderfestivalen. Eks annonser i lokalavisen.

Arrangement
- Invitasjon til festligheter i regi av Færderfestivalen
- 2 Billetter til sponsorfest lørdag 15. juni 
- 20 Festivalpass til konserten lørdag 15. juni
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Profilering 
- Dere vil være en av 6 partnere som får mulighet til å benytte de mest attraktive stand-/profileringsplassene  
 på brygga.
- Dere vil være en av 6 partnere som får mulighet til å benytte andre områder i byen til å profilere dere.
- Mulighet for reklamefilmfremvisning på storskjerm i bryggeområdet
- Content i Færdermagasinet (ca 200 000 lesere)

Pris for å være HOVEDPARTNER kr 250 000,- eks mva



8 MB

Vi ønsker å ha med 10 gode LOKALPARTNERE med hjerte for Tønsbergregionen som blir med på laget 
for å lage tidenes folkefest. Som LOKALPARTNER vil vi legge til rette for at din bedrift vil bli godt syn-
lig både før, under og etter arrangementet.

LOKALPARTNERE(10)

INNHOLD

Logoeksponering
- Bymøbler 2 uker før arrangementet
- På streamingen som vises på storskjerm på arenaen og tb.no
- Nettside - www.færderfestivalen.no
- Logo på øvrig materiell som produseres og reklamerer for Færderfestivalen. Eks annonser i lokalavisen.

Arrangement
- Invitasjon til festligheter i regi av Færderfestivalen
- 2 Billetter til sponsorfest lørdag 15. juni 
- 20 Festivalpass til konserten lørdag 15. juni

Profilering 
- Content i Færdermagasinet (ca 200 000 lesere)

Pris for å være LOKALPARTNER kr 100 000,- eks mva
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Er du ute etter merkevarebygging på Færderdestivalen er FÆRDERPARTNER pakken for deg. Denne 
pakken baserer seg på profilering under selve arrangementet hvor du kan nå opptil 5000 seilere og 
”hele” byens befolkning. Her er det muligheter for å selge varer og/eller drive effektiv 
merkevarebygging.

FÆRDERPARTNER

INNHOLD

Logoeksponering
- Nettside - www.færderfestivalen.no
- På streamingen som vises på storskjerm på arenaen og tb.no

Arrangement
- Invitasjon til festligheter i regi av Færderfestivalen
- 2 Billetter til sponsorfest lørdag 15. juni 
- 5 Festivalpass til konserten lørdag 15. juni

Profilering 
- Standplass opptil 3x6 m i bryggeområdet på avtalt plass

Pris for å være FÆRDERPARTNER kr 50 000,- eks mva
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HOTELL, RESTAURANT 
& UTELIVSPARTNERER

INNHOLD

Våre partnere innen hotell, restaurant og uteliv vil bli involvert i arrangementet ved:
- Annonsering av frokost-, kultur- og utelivsprogram i Færdermagasinet( 200 000 lesere)
-  Tilgang til Færderfestivalens offisielle profilbekledning
-  Logo og informasjon om bedriften på arenakartet
-  Logo på nettside www.færderfestivalen.no
-  Plakatmatriell til å henge opp med oppfording om ”bord bestilling” og annen info
-  Flyers
Pris etter størrelse og potensiale for den enkelte partner.

UTSTILLER

Ønsker du å være utstiller, selge dine produkter eller bare vise deg frem under Færderfestivalen? 
Det vil bli ulike markeder for mat (Torvet) og en mat-gate i Gunnarsbøparken under Barnas Færderfestival. 
Her er det åpningstider fredag fra kl .14-20, lørdag kl. 10-18 og søndag kl. 13-17 Gunnarsbøparken
Vi kan tilby strøm og en 3 x 3 meter plass for kr. 10 000,- eller en 3 x 6 meter plass for kr 15 000,-
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www.færderfestivalen.no


