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SAILORS’ CLUB SPONSORAT

Din virksomhed kan blive en del af Sailors 
Club ved at tegne et sponsorat på 10.000 kr.

På den måde støtter virksomheden op om 
The Tall Ships Races 2018 og hjælper med 
at sende 150 unge mennesker med på 
turen fra Sunderland til Esbjerg.

Medlemskabet af Sailors Club giver ret til at 
pege på en ung medsejler, som garanteres 
en plads ombord.

Du får desuden:

- VIP arrangement for 2 personer ombord  
 på et skib torsdag den 19. juli 2018. 

- Rettighed til at benytte det officielle  
 Sailors’ Club logo. 

- Dit firmalogo i et opslag på de sociale  
 medier i regi af The Tall Ships Races  
 Esbjerg 2018, hvor Sailors’ Club takkes.

- Firmalogo på site branding minimum  
 tre steder på Esbjerg Havn.

- Dit firmanavn synligt i en annonce i  
 Ugeavisen Esbjerg, hvor Sailors’ Club  
 promoveres.  

- Firmalogo på hjemmesiden  
 tallshipsesbjerg.dk under et særligt afsnit  
 om Sailors’ Club. 

- Et diplom som synligt bevis på medlem- 
 skabet af Sailors’ Club. 

Kontakt:

Eventmanager 
Villy Grøn 
vg@esbjergkommune.dk  
Mobil 27 24 15 45

Eventkoordinator 
Christina Rosenlund 
chr17@esbjergkommune.dk 
Mobil 21 52 69 17



HVAD ER THE TALL SHIPS RACES? 

I 2018 sætter vi alle sejl til, så The Tall 
Ships Races igen bliver en begivenhed, som 
tiltrækker besøgende fra nær og fjern.

Omkring 80 store sejlskibe og 3.000 
besætningsmedlemmer fra hele verden 
besøger Esbjerg, mens ca. 500.000 gæster 
forventes at komme til Esbjerg for at opleve 
skibene fra den 18. til den 21. juli 2018. 
Det er Europas største gratis familiebegiven-
hed, som kommer til byen, og det forventer 
vi vil give genlyd på landsplan.

Skibene starter årets kapsejlads i Sunder-
land, England, inden de kommer til Esbjerg. 
Efter besøget i Esbjerg sejler skibene til 
Stavanger, Norge og slutter togtet i Harlin-
gen i Holland.

The Tall Ships Races er mere end en fan-
tastisk oplevelse for de mange gæster på 
kajen. Det handler også om unge menne-
sker til søs.

The Tall Ships Races organiseres af en bri-
tisk not-for-profit organisation, Sail Training 
International. Grundtanken bag The Tall 
Ships Races er at give unge mennesker – 
uanset nationalitet, kultur, religion, køn og 
social baggrund – mulighed for at stifte 
bekendtskab med livet til søs.

Vi planlægger at sende 150 unge menne-
sker mellem 15 og 25 år med på sejladsen 
fra Sunderland til Esbjerg. At unge får den-
ne mulighed er hele grundtanken for The 
Tall Ships Races. 

Når vi siger, at det er en oplevelse for livet, 
er det faktisk lidt af en underdrivelse. For 
de unge mennesker får ikke bare en utrolig 
sejltur, men får også redskaber, som de 
kan bruge resten af livet. Det handler både 
om sociale færdigheder, selvstændighed, 
samarbejde, arbejdsmoral og at færdes 
i et internationalt miljø, hvor engelsk er 
hovedsproget. 

Esbjerg har tidligere haft fornøjelsen af at 
være værtshavn for The Tall Ships Races i 
1993, 2001 og 2014.

FLERE MULIGHEDER 

Dit firma har mulighed for at afhol-
de reception på et af skibene. Det 
er en fantastisk oplevelse og kan 
bruges som kunde- eller personale- 
pleje. Kontakt Villy Grøn fra Event-
sekretariatet på 27 24 15 45, for 
mere information. 


