
 

 



 

 

Testimonial fra Spar Nord Bank  
 
Beslutningen for os om deltagelse på 
Roskilde Airshow 2017 viste sig helt 
rigtig.  
 
Vi benyttede weekenden til såvel afvi-
kling af kundearrangement med over 
50 gæster til spisning, som foruden 
mad og drikke samt foredrag også 
kunne nyde den unikke oplvelse at se 
flyshowet I tusmørke over Roskilde. 
Samtidigt benyttede vi standen lørdag 
og søndag til at møde såvel nuværende 
som potentielle kunder og fik ved den 
lejlighed et større antal leads med 
hjem der gerne ville tale om bank-
skifte. 
 
Samarbejdet med arrangørerne har 
forløbet meget professionelt og gnid-
ningsfrit og med en stor velsilje til at vi 
alle kunne få det absolut bedste 
udgangspunkt for success.  
 
Vi ses igen I 2019  
 
Kasper Bæk, direktør,  
Spar Nord Roskilde  

Stemningsbillede fra Airshow 2017 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen - 
åbnede Airshow 2017 og besøgte de mange 
stande på Groundshow pladsen. 
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Stemningsbillede fra Skumrings Airshow 2017 

STYRK RELATIONERNE MED  
PARTNERSKAB ...  
 
En af de mange fordele ved part-
nerskab i forbindelse med Roskilde 
Airshow, er muligheden for at op-
bygge og styrke jeres relationer til 
det etablerede lokale erhvervsliv. 
Igennem partnerskabet vil I kunne 
pleje jeres relationer på en ander-
ledes, inspirerende og uformel fa-
con i kraft af et unikt Airshow. 
Værdien af et partnerskabet  
afhænger helt af, i hvilken grad 
man selv aktiverer partnerskabet 
og benytter sig af de muligheder 
det giver, nedenfor er anført nogle 
af fordelene:  
 
EKSPONERING - bliv eksponeret 
gennem Danmarks bedste Airshow  
 
NETVÆRK - få en kontaktflade til 
andre virksomheder og erhvervsle-
dere 
 
 



 

 

First Class PARTNER 

Vi vil gerne give bidrage til lokalsamfundet gennem partnerskaber, der øger kend-
skabet til såvel eller Partneren og Roskilde Airshow. Vores partner-politik er base-
ret på et noget-for-noget princip og hvor begge parter skal drage nytte af samar-
bejdet.   
 
Partnerskabet har tillige til formål at understøtte og synliggøre vores nære lokale 
relationer og sikre værdiskabelsen for begge parter.  
 
Hvad kan vi tilbyde: 

• eksklusiv Partner til First Class området, hvor VIP gæsterne opholder sig 

• Mulighed for salg til både VIP gæster og publikum 

• 3-dages event med 10.000-15.000 besøgende 
  
Ydelser 

• Udgangspunkt er ”ydelser” for en værdi af kr. 4.000,00 excl. moms 

I 2017 havde vi besøg af det franske Rafale Solo Display. 
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ROSKILDE AIRSHOW VIL GERNE HAVE ET TÆTTERE SAMARBEJDE MED  
LOKALSAMFUNDET—HVOR BEGGE PARTER KAN DRAGE NYTTE.  
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Foreningen Roskilde Airshow 
c/o Roskilde Flyveklub 
Lufthavnsvej 30 
4000 Roskilde 
CVR 31996287 
 
Tlf: 7020 2161 
 
 
 
 
www.facebook.com/roskildeairshow 
 
 
 
 
www.airshow.dk 
 
Forside: Junckers JU52. 
 
Layout/Redaktør  
Fotograf - René Jacobsen, Allan Jacobsen, 
Alf Blume, Torben Kofod Jensen, Brian 
Syhler, Per Sørensen  m.fl. 

IDEGRUNDLAG  
Roskilde Airshow arrangementer-
ne afholdes i Roskilde Lufthavn 
hvert andet år, (første gang i 
1995) og har til formål at fremme 
interessen for flyvning i bred 
forstand. Arrangementerne ap-
pellerer til publikum i alle aldre, 
med flyveopvisning og udstillin-
ger med relation til både civil og 
militær flyvning før og nu.  
 
MÅLGRUPPE  
Arrangementet henvender sig til 
hele familien, med specielt fokus 
på  uddannelsesmuligheder in-
denfor flyvning - såvel civilt som 
militært.  
Geografisk set kommer besøgen-
de fra hele Sjælland, Lolland Fal-
ster og fra Fyn, da Roskilde 
Airshow er det eneste større 
flyveshow på Sjælland. Der for-
ventes i omegnen af 10.000 -
15.000 besøgende, afhængigt af 
vejret.  
 
ARRANGØR  
Roskilde Airshow arrangeres af 
Foreningen Roskilde Airshow der 
som formål har, at fremme inte-
ressen for flyvning. Dette foregår 
gennem bl.a. Roskilde Flyveklub.  

Bliv en del af et 
UNIKT AIRSHOW ARRANGEMENT ... 

Airshow´s er en af de største tilskuerbegivenheder i 
Europa, og hvis tallene er korrekte, er det den næst-
største begivenhedskategori efter fodbold. 
Airshow´s og Air Displays varierer i størrelse, place-
ring og hensigt, men alle er rettet mod at levere 
underholdning ved at bruge fly som det foretrukne 
medie.  
 
Siden historiens første flyvning med en flyvemaskine 
i 1903 ved Kill Devil Hills nær Kitty Hawk, North Ca-
rolina i USA af Brdr. Wright har flyvning fascineret 
mennesker, uanset om det er luftballoner, propelfly, 
jetfly, militærfly eller ubemandede fly som er i kæm-
pe udvikling i disse år. Hvert år strømmer millioner 
til Airshow´s rundt om i Europa for at fortsætte de 
traditioner, som deres forfædre startede for år tilba-
ge, for at se, opleve og lære mere om luftfart. Nøg-
len er, at hvert arrangement afvikles sikkert og uden 
hændelser.  
 
Roskilde Airshow er medlem af European Airshow 
Council, hvor det primære formål er at tilsikre den 
højest opnåelige sikkerhed på jorden såvel som i 
luften i hele Europa.  


