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FÆRDERFEST 2020
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. Fær-
derseilasen 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 tradi-

sjon 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 12. juni 2020.

Færder-seilasen og festivalen 2017, 2018 og 2019 har 
blitt suksess på mange måter. Antall påmeldinger 
til seilasen økte og seilerne og andre besøkende har 
meldt inn at de koste seg under arrangementene. De 
skuelystne i Tønsberg får oppleve det enormt over-
veldende når kanalen fylte seg opp med seilbåter og 
hvilken logistikk som måtte til for å få dette til.

Markedsføringen strekker seg langs hele Oslofjorden 
gjennom et eget Færdermagasin med et lesertall på ca. 
200.000. Færderseilasen har på tre år også fått nasjo-
nal annerkjennelse i media og nyhetsinteressen øker 
år for år. Færderseilasen og Færderfesten 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 Færderfest. Det vil 
bli aktiviteter og opplevelser på brygga, mat og drikke 
på torvet, før helgen avsluttes med en familiedag med 
musikk og aktiviteter på Barnas Færderfest. 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

- 469 båter inn til Tønsberg

- 4000 publikummere inne på konserten på lørdag

- 10.000 barn og voksene på Barnas Færderfestival

- 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. 

FAKTA OM FÆRDERSEILASEN OG FESTENEN 2019
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!

Færderfest er en folkefest for Tønsbergregionen og en 
mulighet for nettopp deg til å  profilere deg sammen 
med en allerede svært attraktiv merkevare. 2019 ble en  
en suksess og nå er vi i gang med å bygge videre på 
det som ble skapt i 2017, 2018 
og 2019. 

Sammen skal vi vise frem 
#tønsberglivet nok en gang!

TA KONTAKT HVIS DU ER INTRESSERT I Å BLI PARTNER
POST@FÆRDERFESTIVALEN.NO


