Roskilde Airshow 2019
Københ avns Lu fth avn ● Ros kilde ● 16 -18 August
Fredag d. 16.augu st, 17:00 -22:00
Lørd ag d. 17. au gust, 10 :00 -17:30
Søn dag d. 18.august, 10 :00 -17:30
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Stemningsbillede fra Skumrings Airshow 2017

Danmarks bedste
AIRSHOW ...
STYRK RELATIONERNE MED
SPONSORAT ...

Stemningsbillede fra Airshow 2017

Testimonial fra Spar Nord Bank
Beslutningen for os om deltagelse på
Roskilde Airshow 2017 viste sig helt
rigtig.
Vi benyttede weekenden til såvel afvikling 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 bankskifte.

En af de mange fordele ved sponsorat i Roskilde Airshow, er muligheden for at opbygge og styrke
jeres relationer til det etablerede
lokale erhvervsliv via sponsorgruppen Roskilde Airshow. Igennem
sponsoratet vil I kunne pleje jeres
relationer til både forretningsforbindelser og medarbejdere på en
anderledes, inspirerende og uformel facon i kraft af et unikt
Airshow. Værdien af et sponsorat
afhænger helt af, i hvilken grad
man selv aktiverer sponsoratet og
benytter sig af de muligheder det
giver, nedenfor er anført nogle af
fordelene:
EKSPONERING - bliv eksponeret
gennem Danmarks bedste Airshow
HOSPITALITY - VIP oplevelser I
topklasse for dine kunder
NETVÆRK - få en kontaktflade til
andre virksomheder og erhvervsledere
OPLEVELSER - styrk sammenholdet
blandt dine medarbejdere

Samarbejdet med arrangørerne har
forløbet meget professionelt og gnidningsfrit 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

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

SPONSOR PAKKER
Ydelse

Udstiller

VIP

Bronze

Sølv

LOGO på hjemmeside med link

Guld
●

ANNONCE i program*

1/2 side

●

1/1 side

X side

●

●

●

●

●

LOGO i pressemeddelelser**
LOGO i alle annoncer**

Platin

t
Aftales individuel

LOGO på alle plakater**

●

●

●

●

LOGO på informationsmateriale og
program***

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

50

100

X

Ret til at dele ”give-aways” ud på
pladsen
Ret til at dele ”give-aways” ud
v. indgang og busser
Ret til at bruge Airshow logo i
markedsføring

●

●

Ret til at afholde BtB
arrangementer
Stand på udstillerområde (m²)

15

20

FRI-billetter (Stk.)

2

25

X

VIP FRI billetter (Stk.)

10

50

75

X

VIP Parkeringspladser (Stk.)

5

5

10

X

●

●

●

●

15 sek. Reklame-spot i stævneradio
Depositum på kr. 1.000,00 for
rengøring af udstillerområde
Inkluderet
Pris DKK:

●

●

Se side 10 5.000,00

●
16.000,00

●

31.000,00 46.000,00

?

Fleksibilitet er kodeordet ...
Ovenstående muligheder for sponsorater, er ikke endegyldige, forstået sådan, at det
ikke er den eneste mulighed for, at blive sponsor for Roskilde Airshow. På ovenstående
billede er et anderledes og spændende fremstød for ”Paragliding”.
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*) ved annonce modtaget senest d. 1. juli, 1/2 side (h x b) = 70x100 mm., 1/1 side (h x b) = 140x100
mm. (i program er der plads til max 2 x Guld (1/1 side) og 2 x Sølv (1/2 side)
**) LOGO modtages senest d. 1. maj (LOGO fremsendes til media@airshow.dk)
***) Ved logoer modtaget senest d. 1.juli
Se yderligere information side 12: Tekniske krav til annoncer.

PLATIN SPONSOR
HOVED-SPONSORAT MED TOTAL FLEKSIBILITET
DET INDIVIDUELLE SPONSORAT HVOR ALT KAN LADE
SIG GØRE.

Ydelse

Platin
t
Aftales individuel
●

LOGO på hjemmeside med link
ANNONCE i program*

X side

LOGO i pressemeddelelser

●

LOGO i alle annoncer

●

LOGO på alle plakater**

●

LOGO på informationsmateriale og program***

●

Ret til at dele ”give-aways” ud på pladsen

●

Ret til at dele ”give-aways” ud
v. indgang og busser

●

Ret til at bruge Airshow logo i markedsføring

●

Ret til at afholde BtB
arrangementer

●

Stand på udstillerområde (m²) - bedste lokation

X

FRI-billetter (Stk.)

X

VIP FRI billetter (Stk.)

X

VIP Parkeringspladser (Stk.)

X

15 sek. Reklame-spot i stævne-radio

●

Depositum på kr. 1.000,00 for rengøring af udstillerområde
Inkluderet. Tilbagebetales såfremt udstillerområde afleveres rengjort.

●

Pris DKK:

?

*) ved annonce modtaget senest d. 1. juli, 1/2 side (h x b) = 70x100 mm., 1/1 side (h x b) = 140x100 mm. (i program er
der plads til max 2 x Guld (1/1 side) og 2 x Sølv (1/2 side)
**) LOGO modtages senest d. 1. maj (LOGO fremsendes til media@airshow.dk)
***) Ved logoer modtaget senest d. 1.juli
Se yderligere information side 12: Tekniske krav til annoncer.

Glenn Jacobsen, INSPIRA ApS,
EVENT BRAND STATEMENT
Medarbejdere, kunder og andre forretningsforbindelser er kræsne – de vil
ikke bare sidde og se passivt til virksomheders traditionelle annoncer i fx
aviser og blade. De vil mere end nogensinde før have gode oplevelser. De
vil ofte også gerne i dialog med virksomhederne. Et stærkt event, der involverer og allerhelst begejstrer virksomhedens målgruppe, kan være et
meget effektivt kommunikationsredskab til at styrke virksomhedens
brand.
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Stemningsbillede fra Airshow 2009

GULD SPONSOR
SPONSORATET GIVER STORE EKSPONERINGSMULIGHEDER OG KOMMUNIKATION TIL LIVE PUBLIKUM

Ydelse
LOGO på hjemmeside med link
ANNONCE i program*

Guld
●
1/1 side

LOGO i pressemeddelelser

●

LOGO i alle annoncer

●

LOGO på alle plakater**

●

LOGO på informationsmateriale og program***

●

Ret til at dele ”give-aways” ud på pladsen

●

Ret til at dele ”give-aways” ud
v. indgang og busser

●

Ret til at bruge Airshow logo i markedsføring

●

Ret til at afholde BtB
arrangementer

●

Stand på udstillerområde (m²)

100

FRI-billetter (Stk.)
VIP FRI billetter (Stk.)

75

VIP Parkeringspladser (Stk.)

10

15 sek. Reklame-spot i stævne-radio

●

Depositum på kr. 1.000,00 for rengøring af udstillerområde
Inkluderet. Tilbagebetales såfremt udstillerområde afleveres rengjort.

●

Pris DKK:

46.000,00

*) ved annonce modtaget senest d. 1. juli, 1/2 side (h x b) = 70x100 mm., 1/1 side (h x b) = 140x100 mm. (i program er
der plads til max 2 x Guld (1/1 side) og 2 x Sølv (1/2 side)
**) LOGO modtages senest d. 1. maj (LOGO fremsendes til media@airshow.dk)
***) Ved logoer modtaget senest d. 1.juli
Se yderligere information side 12: Tekniske krav til annoncer.
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SGT. WILSONS ARMY SHOW

SØLV SPONSOR
SPONSORATET GIVER STORE EKSPONERINGSMULIGHEDER OG KOMMUNIKATION TIL LIVE PUB-

JAS 39 Gripen - en et moderne
svenskbygget jagerfly, produceret af SAAB.

Ydelse

Sølv

ANNONCE i program*

1/2 side

LOGO i alle annoncer

●

LOGO på alle plakater**

●

LOGO på informationsmateriale og program***

●

Ret til at dele ”give-aways” ud på pladsen

●

Ret til at bruge Airshow logo i markedsføring

●

Ret til at afholde BtB
arrangementer

●

Stand på udstillerområde (m²)

50

VIP FRI billetter (Stk.)

50

VIP Parkeringspladser (Stk.)

5

Depositum på kr. 1.000,00 for rengøring af udstillerområde
Inkluderet. Tilbagebetales såfremt udstillerområde afleveres rengjort.

●

Pris DKK:

31.000,00

*) ved annonce modtaget senest d. 1. juli, 1/2 side (h x b) = 70x100 mm., 1/1 side (h x b) = 140x100 mm. (i program er der pl ads
til max 2 x Guld (1/1 side) og 2 x Sølv (1/2 side)
**) LOGO modtages senest d. 1. maj (LOGO fremsendes til media@airshow.dk)
***) Ved logoer modtaget senest d. 1.juli
Se yderligere information side 12: Tekniske krav til annoncer.

EVENTMARKEDSFØRING ER
DET “NYE” MEDIE
Traditionel markedsføring har
i mange været vejen frem når
virksomhederne skulle markedsføre og brande deres
virksomhed. Events var noget man lavede når medarbejderne skulle inviteres til
fest eller kunderne skulle
plejes !
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Dassault Rafale
I 2017 havde vi besøg af det franske Rafale Solo Display.

BRONZE SPONSOR
SPONSORATET GIVER STORE EKSPONERINGSMULIGHEDER OG KOMMUNIKATION TIL LIVE PUBLIKUM

RED ARROWS
Red Arrows flyopvisningsteam besøgte Roskilde
Airshow i 2009. Red Arrows
blev dannet i 1965 af Royal
Air Force og har siden da
givet over 4000 opvisninger i
53 lande. Siden 1979 har Red
Arrows fløjet flytypen Hawk.

Ydelse

Bronze

LOGO på alle plakater**

●

Ret til at bruge Airshow logo i markedsføring

●

Stand på udstillerområde (m²)

20

FRI-billetter (Stk.)

25

Depositum på kr. 1.000,00 for rengøring af udstillerområde
Inkluderet. Tilbagebetales såfremt udstillerområde afleveres rengjort.

●

Pris DKK:

16.000,00

**) LOGO modtages senest d. 1. maj (LOGO fremsendes til media@airshow.dk)
Se yderligere information side 12: Tekniske krav til annoncer.
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Formand Per Faldborg Olesen holder foredrag for sponsor Spar Nord Bank.

VIP SPONSOR
SPONSORATET GIVER STORE EKSPONERINGSMULIGHEDER OG KOMMUNIKATION TIL LIVE
PUBLIKUM

Ydelse

VIP

Ret til at bruge Airshow logo i markedsføring

●

VIP FRI billetter (Stk.)

10

VIP Parkeringspladser (Stk.)

5

Pris DKK:

5.000,00
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TV2 Vejret sendte direkte fra Roskilde Airshow 2017. Didde & Cecilie hyggede sig gevaldigt.

UDSTILLER
SOM UDSTILLER FÅR DU STORE EKSPONERINGS-MULIGHEDER OG KOMMUNIKATION TIL LIVE PUBLIKUM I 3 DAGE.

Ydelse

Udstiller / Dkk.

Stand på udstillerområde (m²)

15

FRI-billetter

2

UDSTILLER, placering BLÅ

7.000,00*

UDSTILLER, placering GRØN

3.500,00*

FORENING, placering BLÅ

2.500,00*

FORENING, placering GRØN

1.500,00*

*) Alle ovenstående priser indeholder depositum på kr. 1.000,00, som tilbagebetales hvis området leveres tilbage rengjort.
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Stemningsbillede fra Airshow 2017

Sponsor
HAR DU BRUG FOR AT FÅ DIT PRODUKT OG/ELLER FIRMA EKSPONERET,
TROR DU PÅ NETVÆRK KAN GØRE EN FORSKEL ?, SIDST MEN IKKE
MINDST, HAR DU EN SMULE INTERESSE FOR FLYVNING !, SÅ KAN VI TILBYDE MARKEDETS BEDSTE EVENT SPONSORPAKE.
En glad Jens Maaløe, Adm. Direktør TERMA, modtoger certifikat fra VP & GM, Boeing Global Strike
Debbie Rub, efter at have taget en tur i Super Hornet på Roskilde Airshow. Til højre US Navy Instruktør
og Pilot Lt. Chad Fortin, som gennemførte flyvningen.
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Stemningsbillede fra Airshow 2009

Tekniske krav til annoncer
Farver
Annoncens farver skal være tilpasset 4 farvetryk, CMYK. Farveangivelser fra andre farvesystemer, f.eks. Pantone eller RGB
skal konverteres til CMYK.
Filtype
Adobe Illustrator Artwork (AI)
eller pdf.
Tekst
Created outline ved AI filformat
Billeder/logoer
Alle billeder, illustrationer og
logoer skal have en opløsning på
min. 350 dpi.
Navngivning af annoncen
For at undgå misforståelser, skal
du navngive annoncen med annoncørens navn, sponsorat-type
(f.eks. Guld) samt årstal
Færdiggørelse af annoncer
Omkostninger i forbindelse med
færdiggørelse eller rettelse af
annoncemateriale, i forhold til
ovenstående krav, debiteres
særskilt.
Annonceformat i program
1/2 side (h x b) = 70 x 100 mm.
1/1 side (h x b) = 140 x 100 mm.
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Deadline
Program - 1. juli
Plakater - 1. maj
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Program

IDEGRUNDLAG
Roskilde Airshow arrangementerne afholdes i Roskilde Lufthavn
hvert andet år, (første gang i
1995) og har til formål at fremme
interessen for flyvning i bred
forstand. Arrangementerne appellerer til publikum i alle aldre,
med flyveopvisning og udstillinger med relation til både civil og
militær flyvning før og nu.
MÅLGRUPPE
Arrangementet henvender sig til
hele familien, med specielt fokus
på uddannelsesmuligheder indenfor flyvning - såvel civilt som
militært.
Geografisk set kommer besøgende fra hele Sjælland, Lolland Falster og fra Fyn, da Roskilde
Airshow er det eneste større
flyveshow på Sjælland. Der forventes i omegnen af 15.00020.000 besøgende, afhængigt af
vejret.
ARRANGØR
Roskilde Airshow arrangeres af
Foreningen Roskilde Airshow der
som formål har, at fremme interessen for flyvning. Dette foregår
gennem bl.a. Roskilde Flyveklub.

Foreningen Roskilde Airshow
c/o Roskilde Flyveklub
Lufthavnsvej 30
4000 Roskilde
CVR 31996287
Tlf: 7020 2161

www.facebook.com/roskildeairshow

www.airshow.dk
Forside: Dassault Rafale.

Bliv en del af et
UNIKT AIRSHOW ARRANGEMENT ...

Layout/Redaktør - René Jacobsen
Fotograf - René Jacobsen, Allan Jacobsen,
Alf Blume, Torben Kofod Jensen, Brian
Syhler, Per Sørensen m.fl.

