
SAMARBEIDSPARTNER



FÆRDERFESTIVALEN 
9. -11. JUNI 2017

Bakgrunn 
Etter lengre tids dialog ble det i juni 2016 klart at Kongelig Norske Seilforening (KNS) ønsker å 
flytte målgang for Færderseilasen fra Horten til Tønsberg. Tønsberg Sentrum har inngått en avtale 
frem til 2027 med opsjon på ytterlig 5 år, hvor vi har ansvar for gjennomføring av landarrange-
mentet i målbyen Tønsberg. KNS er teknisk arrangør av selve seilasen. Færderseilasen er verdens 
største seilas i sitt slag og har på det meste vært gjennomført med 1000 båter og ca. 5000 delta-
gere.  Tønsberg ble valgt som målby fordi det er en kompakt by hvor det er mange muligheter og 
tilbud for seilerne. Følgende kan nevnes: Togforbindelse, overnattingsmuligheter, shopping, uteliv 
med mer, og alt innenfor gåavstand fra Brygga som blir ”basen for arrangementet”. 

Målsetning med arrangementet
Sette Tønsberg-regionen tydelig på kartet som arrangør av store idrettsarrangement og kulturopp-
levelser samt vise frem Norges eldste by gjennom regionalt næringsliv, lag og foreninger. I tillegg 
skal arrangementet gi noe tilbake til regionens innbyggere og besøkende gjennom en kultur- og 
idrettsopplevelse.

Målgruppe
Seilere fra inn- og utland som deltagere samt alle som bor i eller besøker regionen.



OM ARRANGEMENTET

Arrangementets navn: 
Færderfestivalen. Navnet er valgt fordi festival er et positivt ladet ord som gir assosiasjoner til 
kultur, idrett, folkefest og glede. Færder fordi målgang blir i Færder Kommune(Husøyflaket) og at 
Tønsberg som kommune og by kan være med å bygge opp under den nye kommunen i fylket.

Arena:
Arrangementet vil foregå over hele Tønsberg Sentrum, fra Togstasjonen til Brygga og Farmandstre-
det til Nordbyen(se arena kart). Næringslivet innenfor denne radiusen vil bli aktivert og det vil bli 
synlig i bybildet at det er et arrangement som pågår hele uke 23 og 24(5.-18.juni).juni.

Følgende områder av byen vil bli benyttet spesielt under Færderfestivalen:
Gjestehavna(båthavn), Sjøormen(ventebrygger), Brygga(stands og restaurantliv) og Lindahlplan(-
festivalområdet). Torvet vil også være sentralt i forbindelse med Færderfestivalen med matmarked/
bondens marked eller lignende med boder fra hele regionen.

Festivalområdet:
Lindahlplan vil være et sentralt område for gjennomføring av selve Færderfestivalen.
Konseptet bygger på følgende;

 Vi ønsker å skape en folkefest for hele regionen 9,-11.juni! Lindahlplan vil bli fylt med gratis-
konsert og aktiviteter for barn og familie på dagtid, og konserter og fest for seilere og befolkning 
i regionen på kveldstid.

Her jobbes det med flere store artister. Området blir inngjerdet av sikkerhetsmessige hensyn, med 
en kapasitet på ca 6000 personer. For øvrig vil det bli innsyn til området fra Kaldnes, gangbro, 
brygge og øvrige restauranter, slik at publikum som eventuelt ikke får plass på festivalområdet får 
ta del i festen.    
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For at vi skal få til tidenes folkefest og markedsføring av byen trenger vi 
samarbeidspartnere og bidragsytere.
Vi har delt inn disse i flere kategorier:

 - Generalpartner (1 stk).
 - Hovedpartner
 - Færderpartner
 - Hotell, restaurant og utelivs- partner
 - Utstiller
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GENERALPARTNER

Vår Generalpartner er det kun en av og partneren skal løftes frem i alle sammen-
heng hvor arrangementet nevnes eller er eksponert.
Hvis ønskelig kan også bedriften stå som avsender av arrangementet.
Vår Generalpartner vil få en fremhevet eksponering på festivalområdet, samt på 
alle trykte og digitale medier;
 
 - Boards og bymøbler
 - Nettside, sosiale medier og nyhetsbrev
 - Annonsering i utvalgte medier
 - Logo på profiltøy
 - Storskjerm i Bryggeområdet
 - Profilering på gangbroen
 - Redaksjonell omtale i Færdermagasinet

LOGO LOGO
LOGO

LOGO
LOGO

LOGO
LOGO LOGO LOGO LOGO



Vi skreddersyr et opplegg for deres bedrift, deres kunder og ansatte under 
arrangementet. 
 
 - Hva med å delta med kunder eller ansatte i selve Færderseilasen?
 - Hva med å ha bedriftens egne utested i Tønsberg?
 - Hva med en intimkonsert i Foynhagen eller annen lokasjon for utvalgte kunder  
  eller samarbeidspartnere?

I tillegg vil vi sørge for tilgang til sponorfest på takterrassen til Quality Hotell Tøns-
berg, Seilermiddag/bankett og billetter med egen inngang til hovedkonserten

Pris for å være Generalpartner: på forespørsel



HOVEDPARTNER:

Vi ønsker å få med inntil 10 partnere som vi jobber tett med før, under og etter 
selve festivalen. Som Hovedpartner er du en viktig brikke for å lage tidenes 
folkefest i Tønsberg-regionen.
Som Hovedpartner vil bedriftens logo være eksponert:
 - Boards og bymøbler
 - Nettside, sosiale medier og nyhetsbrev
 - Annonsering i utvalgte medier
 - Logo på profiltøy
 - Storskjerm i Bryggeområdet
 - Profilering på gangbroen
 - Redaksjonell omtale i Færdermagasinet

I tillegg vil vi sørge for tilgang til sponorfest på takterrassen til Quality Hotell Tønsberg, 
Seilermiddag/bankett og billetter med egen inngang til hovedkonserten

Pris for å være Hovedpartner: kr. 100.000,- eks mva



FÆRDERPARTNER:

For at vi skal få til å lage tidenes folkefest i Tønsberg-regionen er vi avhengig av 
bidrag og engasjement fra lokale bedrifter.

Vi har laget en pakke hvor din bedrift blir eksponert 

 - Logo i loop på storskjerm
 - Logo eksponering på nettside
 - Logo på utvalgte annonser
 - Profilering i Færdermagasinet
 - 10 fribilletter med egen inngang til konserten

Pris for å være Færderpartner: kr. 20.000,- eks mva



HOTELL, RESTAURANT OG UTELIVS-PARTNER

Våre partnere innen hotell, restaurant og uteliv vil bli involvert i arrangementet 
ved:

 - Annonsering av frokosttilbud, og annet kultur og utelivsprogram
 - Felles profiltøy
 - Logo og informasjon om bedriften på arenakart
 - Logo på storskjerm
 - Logo på nettside og i sosiale medier

Pris etter størrelse på bedrift



UTSTILLER

Ønsker du å være utstiller, selge dine produkter eller bare vise deg frem under  
festivalen? Det vil være marked for båtrelatert virksomhet, markedsplass for mat,  
marked for øvrige produkter Vi tilbyr ulike løsninger i våre markedsgater, og kan  
tilby telt, strøm, lys mm.

Ta kontakt for mer informasjon



Cecilie Bækken Sørumshagen
Daglig Leder Tønsberg Sentrumsutvikling AS
Mob. 971 69 755
E-post: cecilie@tbgsentrum.no
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Quality Hotel Tønsberg

Regatakontor

3 Førstehjelp

4 Konsertarena 

5 Vikingodden

6 Foynhagen

7 The Sense

8 La Pergola

9

Paparazzi10

Gangbrua

11 Kverneriet 21 Havariet

22 Bakù

23 Lauritz

24 Asia Brygga

25 Becks Brasserie & Bar

26 Tapa 

27 Tønsberg Havnevesen

28 Sjøfartshistoriske Senter

29 Thon Hotel Tønsberg

30 Quality Hotel Klubben

31 Big Horn Steak House

32 Roar i Bua 

33 Tønsberg Gjestehavn

34 Marked

35 Sailers lounge

36 Marked

37 Big Ben

13 Esmeralda

12 Kaldnes/Family sone

14

Peppes Pizza/Bart
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TØNSBERG BRYGGE
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Harbour/Pizzabakeren

17 Handelshuset Foyn

18 Kiwi

19 Tønsberg Torv

20 Farmandstredet

16 Marked
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ARENA 
KART

STILLEHAVN

SAILORS LOUNGE 

NATTMATREGATAKONTOR

FAMILIE/STILLEHAVN

Thomas Nilsen
Daglig leder Focus Productions AS
Mob. 484 73 000
E-post: thomas@focuspro.no

Vi er tilgjengelig for spørsmål på telefon og e-post.



www.færderfestivalen.no


