
Verdens hårdeste kapsejlads kommer til Danmark
Aarhus 2022-23

Be part of it!
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VERDENS HÅRDESTE 
KAPSEJLADS KOMMER 
TIL DANMARK
The Ocean Race er en verdensomspændende havkapsejlads, som 
i løbet af ni måneder når kloden rundt på ti etaper. Råstyrke, ud-
holdenhed og ukuelig vindermentalitet er dyder, der giver plads i 
løbets tykke historiebøger. The Ocean Race skaber legender.

Op mod 2,2 milliarder potentielle seere kan følge med i det, der 
betegnes som en af verdens største og mest krævende sportsbe-
givenheder. Op mod 400.000 gæster ventes at besøge Aarhus, når 
Ocean Race-feltet kommer til Smilets By. Det er første gang Dan-
mark er vært ved det 14 dage lange stopover.
 
Som sponsor for The Ocean Race Stopover Aarhus inviteres man 
med på en unik rejse. En rejse, som i løbet af ni måneder fra 2022 
til 2023 kan føre én kloden rundt – hele vejen fra start i Alicante til 
mål i Genova. Aarhus vil være klædt på til en kæmpe fest, når racet 
lægger til kaj.
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Når The Ocean Race, tidligere kendt som Volvo Ocean 
Race, i  2022  skydes  i  gang, bliver  det  for  første  
gang  med  to dynamiske bådklasser ved startlinjen: 

• Den topperformende, foilende IMOCA 60-klasse.

• One-design VO65-klasse, der i de seneste to udga-
ver af Ocean Race har givet tætte og nervepirrende 
kapsejladser.

Deltagerne i IMOCA 60-klassen konkurrerer om ’The 
Ocean Race Trophy’, mens holdene i VO65-klassen 
dyster om ’The Ocean Challenge Trophy’.
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ENDURANCEADVENTUREPOWER



THE OCEAN RACE 2022-23



110.150
Corporate guests

1,2 MIO
Facebook likes

114.000
Børn deltog i uddannel-

sessporet

3.300
Timers tv-dækning

95 & 23
Mandlige & kvindelige 

sejlere

13,7 MIO
Links fra sociale medier

263 DAGE
Eventens varighed

5 MIA
Eksponeringer på sociale 

medier

2,5 MIO
Race village gæster

VOLVO OCEAN RACE 2017-18



OPLEVELSERMØD STJERNERNEFOLKEFEST

RACE VILLAGE 
AKTIVITETER
Når The Ocean Race besøger Aarhus i 2023, vil de bynære havne- 
arealer være klædt på til maritim fest for hele familien. I løbet af de 14 
dage, som stoppet i Aarhus varer, vil havneområderne være fyldt med 
aktiviteter for folk i alle aldre. 

Der vil være kulturoplevelser, familieaktiviteter, læring om havmiljø 
og en hel ”sustainability island”, hvor byens borgere kan opleve bæ-
redygtighed på en helt ny måde. Race Village vil summe af liv, mens 
indlagte kapsejladser, Pro-Am og In-Port Races, samt andre events 
til vands sikrer konstant aktivitet i et livligt, festival-inspireret setup.



BÆREDYGTIGHED
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Den bæredygtige profil bliver fremherskende i den 
kommende udgave af The Ocean Race.

Til stopover i Aarhus vil bæredygtigheden være fler-
sidet. Som noget helt naturligt vil Grundlæggende  
Bæredygtighed præge hele eventområdet med løs-
ninger og tiltag såsom affaldssortering, økologi, ved- 
varende energi, fokus på plastik, og meget mere.

I løbet af eventen kan deltagere, gæster, borgere 
mv. opleve bæredygtige løsninger på Sustainability  
Island, hvor innovative udstillere og entreprenører 
vil vise omverdenen deres løsninger for en mere  
bæredygtig verden. Disse løsninger vil ligeledes blive  
lavet som involverende case-præsentationer ud mod  
gæsterne. Sustainability Island bliver et inddragelses- 
og oplevelsesområde.

Dernæst vil der blive stillet skarpt på vidensdeling mel-
lem eksperter og fagfolk til Aarhus Sustainability 
Summit. Aarhus Sustainability Summit bygges op af 
følgende delelementer: Ocean Race Summit, Folkelig 
Summit, Youth Summit og Erhvervs Summit.

I samarbejde med The Ocean Race vil der blive ud-
viklet et Uddannelsesspor for eleverne i folkeskolen, 
ungdomsuddannelserne og de videregående uddan-
nelser i skoleåret 2022/23.

Den bæredygtige indsats skal udfoldes via samspil 
mellem en lang række offentlige og private partnere på 
tværs af brancher. Indsatserne vil være både interna- 
tionalt strategiske og lokalt håndgribelige og kobles op 
på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Aarhus vil være det grønneste og mest bæ-
redygtige stopover.

AMBITION
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BLIV PARTNER TIL ET 
AF VERDENS STØRSTE 
SEJLSPORTSEVENTS
The Ocean Race Stopover i Aarhus giver kommende 
partnere en helt unik mulighed for at eksponere sig. 

Et partnerskab med os betyder, at man indgår i et aktivt, 
værdiskabende samarbejde. Vi tager udgangspunkt i 
jeres behov, og hvad enten man er på udkig efter na-
tional eller international eksponering, medarbejderakti-
vering eller hospitality-oplevelser, kan vi strikke det helt 
rigtige program sammen til jeres virksomhed.

MULIGE PARTNERSKABER
Som virksomhed har man mulighed for at blive “Pre-
senting Partner”, “Premium Partner”, “Business Part-
ner” eller “Official Partner”. Kommende partnere får 
mulighed for at sætte deres brands’ fingeraftryk på 
eventen i Aarhus og i løbet af hele begivenheden. 

I kan forvente et topprofessionelt setup, og vi glæder 
os til at kunne byde jer velkommen ombord. 

PREMIUM PARTNER
DKK 3.500.000 ekskl. moms og produktionsomkostninger

BUSINESS PARTNER
DKK 1.500.000 ekskl. moms og produktionsomkostninger

OFFICIAL PARTNER
DKK 250.000 ekskl. moms og produktionsomkostninger

PRESENTING PARTNER
DKK 7.500.000 ekskl. moms og produktionsomkostninger
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PRESENTING PARTNER
Som Presenting Partner, får du det bedste af alt det eventen kan tilby-
de. Du indgår i et aktivt samarbejde med os, hvor vi sammen udvikler 
eventen, så I som virksomhed får mest muligt ud af jeres partnerskab.

Et partnerskab, der byder på unikke muligheder:

• Eksklusivt navnesponsorat

• Enestående hospitality muligheder

• Eksponering nationalt og internationalt

• Sæt dit helt eget præg på eventen

EKSKLUSIVE RETTIGHEDER:
• Titel: “The Ocean Race Aarhus 2023 presented by …

• Ret til at bruge The Ocean Race-content i kommercielt øjemed

• Composite Race Trademark-logo til markedsføringsmæssigt brug

• Composite-logo på officielt medarbejder- og frivilligtøj

• Eksklusivt mødelokale til fri afbenyttelse i VIP-området under 

eventens afviklingsperiode

• Ret til 36m2 standplads under eventen

• Ret til uddeling af giveaways efter gældende retningslinjer

HOSPITALITY: (ANTAL KAN TILPASSES)

• 10 billetter til City Reception

• 8 billetter til Awards Night

• 2 pladser til Pro-Am Race ombord på en af deltagerbådene

• 1 plads til In-Port Race ombord på en af deltagerbådene

• 500 billetter til ”The Aarhus Experience” (hospitality område inkl. 

forplejning)

• 12 pladser i en RIB til In-Port Race

• 12 pladser til medarbejder/kundearrangementet ”The RIBster”

• 50 billetter til In-Port Race Package på et Tall Ship

• 10 pladser på en lokal skonnert ved afsejlingen fra Aarhus til Haag

• Adgang til det kommende ”Aarhus Ocean Race netværk”

EKSPONERING:
• Lokal og international markedsføring af arrangementet 

• Markedsføringspakke (byrum, reklamer, eventflag, etc.)

• Eksponering på alle sociale medier

• Logo på hjemmeside og alle trykte medier

• Composite-logoeksponering i Race Village

• Logo og brandeksponering i Race Village – bannere, flag, etc.

• Daglig eksponeringsmulighed på storskærme i Race Village 

PRESENTING PARTNER
DKK 7.500.000 ekskl. moms og produktionsomkostninger

JERES LOGO



PREMIUM PARTNER
Som Premium Partner får du helt unikke hospitality muligheder, og 
eksklusive rettigheder til det kommende Pro-Am og In-Port Race. 
Din virksomhed bliver synliggjort i store dele af racevillage, og du får 
mange muligheder for at aktivere dit partnerskab overfor kunder eller 
medarbejdere.

• Eksklusive rettigheder til det kommende Pro-Am og In-Port Race 

• Enestående hospitality muligheder 

• Eksponering nationalt og internationalt 

• Gode aktiveringsmuligheder

HOSPITALITY: (ANTAL KAN TILPASSES) 
• 8 billetter til City Reception

• 8 billetter til Awards Night

• 1 plads til Pro-Am Race ombord på en af deltagerbådene

• 300 biletter til ”The Aarhus Experience” (hospitality område inkl. 

forplejning)  

• 6 pladser i en RIB til In-Port Race

• 6 pladser i en RIB til Pro-Am Race

• 25 biletter til In-Port Race Package på et Tall Ship

• 15 pladser på en lokal skonnert ved afsejlingen fra Aarhus til Haag

• Adgang til det kommende ”Aarhus Ocean Race netværk”

• Mulighed for medarbejder- og kundeaktivering i samarbejde med 

det aarhusianske sejlsportsmiljø:

  •    Matchrace, 12mR race, VIP-sejlads, foredrag med OL-sejlere, etc.

EKSKLUSIVE RETTIGHEDER: 
• Titel: ”The Ocean Race Premium Partner Aarhus 2023”

• Ret til at bruge The Ocean Race-content i kommercielt øjemed

• Composite Race Trademark-logo til markedsføringsmæssigt brug

• Ret til 36m2 standplads under eventen

• Ret til uddeling af giveaways efter givende retningslinjer

EKSPONERING:
• Lokal og internationale markedsføring af arrangementet

• Markedsføringspakke (byrum, reklamer, eventflag, etc.)

• Eksponering på alle sociale medier

• Logo på hjemmeside og relevante trykte medier

• Logo og brandeksponering i Race Village – bannere, flag, etc.

• Daglig eksponeringsmulighed på storskærme i Race VillageHospi-

tality: (antal kan tilpasses)

PREMIUM PARTNER
DKK 3.500.000 ekskl. moms og produktionsomkostninger

JERES LOGO



BUSINESS PARTNER
DKK 1.500.000 ekskl. moms og produktionsomkostninger

JERES LOGO

BUSINESS PARTNER
Som Business Partner, får du en enestående mulighed for at aktivere 
dit brand, men også mulighed for at tilbyde dine kunder eller medarbej-
dere nogle helt unikke oplevelser. 

Som Business Partner får du både gode eksponeringsmuligheder 
og eksklusive hospitality løsninger:

• Eksklusivt brug af titel som ”Business Partner”

• Enestående hospitality muligheder

• Gode eksponeringsmuligheder

EKSKLUSIVE RETTIGHEDER:
• Titel: “The Ocean Race Business Partner Aarhus 2023”

• Ret til at bruge The Ocean Race-content i kommercielt øjemed

• Composite Race Trademark-logo til markedsføringsmæssigt brug

• Mulighed for eksponering/tilstedeværelse på Sustainability Island 

HOSPITALITY: (ANTAL KAN TILPASSES)

• 6 billetter til City Reception

• 6 billetter til Awards Night

• 150 billetter til ”The Aarhus Experience” (hospitality område inkl. 

forplejning)

• 12 pladser i en RIB til Pro-Am Race

• 15 billetter til In-Port Race Package på et Tall Ship

• 10 pladser på en lokal skonnert ved afsejlingen fra Aarhus til Haag

• Adgang til det kommende ”Aarhus Ocean Race netværk”

• Mulighed for medarbejder- og kundeaktivering i samarbejde med 

det aarhusianske sejlsportsmiljø:

   •    Matchrace, 12mR race, VIP-sejlads, foredrag med OL-sejlere, etc.

EKSPONERING:
• Eksponering på alle sociale medier

• Logo på hjemmeside og relevante trykte medier

• Eksponering omkring hospitality-området med eget firmalogo

• Logo og brandeksponering i Race Village – bannere, flag, etc.

• Daglig eksponeringsmulighed på storskærme i Race Village 
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EKSPONERING:
• Logo på hjemmeside og relevante trykte medier

• Eksponering omkring hospitality-området med eget firmalogo

• Daglig eksponeringsmulighed på storskærme i Race Village, gen-

nem hele arrangementet.

OFFICIAL PARTNER
Som Official Partner har du mulighed for både at blive en del af even-
ten, og samtidig kunne tilbyde dine kunder og medarbejder en fantastisk 
hospitality oplevelse. Har du produkter eller ydelser der passer ind i 
eventen, er du mere en velkommen til at tage kontakt til os. 

Som Official Partner får du:

• Eksklusivt brug af titel som ”Official Partner”

• Enestående hospitality muligheder

• Mulighed for at blive en del af eventen

EKSKLUSIVE RETTIGHEDER:
• Titel: ”The Ocean Race Official Partner Aarhus 2023”

• Ret til at bruge The Ocean Race-content i kommercielt øjemed

• Composite Race Trademark-logo til markedsføringsmæssigt brug

HOSPITALITY: (ANTAL KAN TILPASSES)

• 4 billetter til City Reception

• 2 billetter til Awards Night

• 50 billetter til ”The Aarhus Experience” (hospitality område inkl. 

forplejning)

• 5 billetter til Pro-Am Race på et Tall Ship 

• Mulighed for medarbejder- og kundeaktivering i samarbejde med 

det aarhusianske sejlsportsmiljø:

  •    Matchrace, 12mR race, VIP-sejlads, foredrag med OL-sejlere, etc.

OFFICIAL PARTNER
DKK 250.000 ekskl. moms og produktionsomkostninger

JERES LOGO
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HOSPITALITY 
PROGRAMMER
Vi glæder os til at byde dig og dine forretningsforbin-
delser velkommen på kajkanten. Du vil opleve hospi-
tality i verdensklasse.

Alle programmerne er en del af vores partnerskabspakker, men 
kan også købes separat, hvis du ønsker dette.

Vores hospitality-lounge hedder The Northern Star

Vores VIP-oplevelse hedder The Aarhus Experience

Vores RIB oplevelse hedder: The RIBster

Velkommen ombord.

THE NORTHERN STAR
The Northern Star er vores helt unikke hospitality-lounge.

Her har du mulighed for at give dine medarbejdere eller kunder en 
helt speciel oplevelse. Loungen er placeret i hjertet af Race Village, 
hvor man er tæt på alle oplevelserne. The Northern Star har en fan-
tastisk udsigt over havnen, hvor du og dine gæster kan følge med i 
alle de aktiviteter, der sker i løbet af dagen. En fantastisk mulighed 
for at opleve verdens største offshore event fra første parket, kryd-
ret med fantastisk forplejning og networking.

The Northern Star

*Fiktionelt eksempel.
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THE AARHUS  
EXPERIENCE

FORMIDDAGSPROGRAM:
• Ankomst og kaffe

• Velkomst og præsentation af verdens hårdeste hav-

kapsejlads

• Mød vores ”special guest”

• Rundvisning i Race Village ”behind the scenes”

• Frokost og networking

• Tak for i dag

EFTERMIDDAGSPROGRAM:
• Ankomst og kaffe

• Velkomst og præsentation af verdens hårdeste hav-

kapsejlads

• Mød vores ”special guest”

• Rundvisning i Race Village ”behind the scenes”

• Middag og networking

• Tak for i dag

The Aarhus Experience giver dig og dine kunder en sublim 
VIP-oplevelse, hvor I har mulighed for at opleve The Ocean 
Race fra forreste række. Dine gæster bliver budt velkommen 
i vores Northern Star Lounge, der med sin centrale placering 
giver jer et spektakulært view ud over bådene. 

Vi starter arrangementet med en lille velkomst og præsen- 
tation af The Ocean Race, hvorefter I har mulighed for at del-
tage i en særlig tilrettelagt rundvisning i Race Village ”behind 
the scenes”. Dagens afsluttes med en lækker frokost/middag.

The Aarhus Experience inkluderer:

• Fri adgang til The Northern Star i fire timer

• Lækker frokost eller middagsbuffet inkl. drikkevarer

• Guided tour “behind the scenes” i Race Village

• Mød vores ”special guest”
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FORMIDDAGSPROGRAM:
• Ankomst og kaffe

• Velkomst og præsentation af verdens hårdeste hav-

kapsejlads

• Mød vores ”special guest”

• Rundvisning i Race Village ”behind the scenes”

• Frokost og networking

• RIB-oplevelse

• Tak for i dag

EFTERMIDDAGSPROGRAM:
• Ankomst og kaffe

• Velkomst og præsentation af verdens hårdeste hav-

kapsejlads

• Mød vores ”special guest”

• Rundvisning i Race Village ”behind the scenes”

• Middag og networking

• Tak for i dag

THE RIBster
Giv dine kunder eller medarbejdere en helt speciel oplevelse, 
når vi garanterer høj fart, skarpe sving og utrolige sørøverhi-
storier. The RIBster giver jer en enestående RIB-oplevelse på 
Aarhus bugten. Vi sejler naturligvis forbi de mægtige Ocean Ra-
ce-både, der ligger til kaj ved Havnepladsen og Mellemarmen. 

Denne pakke giver naturligvis adgang til vores Northern Star 
Lounge, hvor både mad og drikke er inkluderet i arrangementet.

The RIBster inkluderer:

• Fri adgang til The Northern Star i fire timer

• Lækker frokost eller middagsbuffet inkl. drikkevarer

• Guided tour “behind the scenes” i Race Village

• Mød vores ”special guest”

• RIB-oplevelse

*Er du sponsor, er der mulighed for tilkøb af ekstra pladser.
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*Vores Pro-Am Experience inkluderer:
• Fri adgang til The Northern Star under dagens program

• Lækker frokost inkl. drikkevarer

• Mød vores ”special guest”

• Forfriskning ombord på Tall Ship-båd

• Første parket til VIP-oplevelse under Pro-Am Race

PRO-AM RACE  
EXPERIENCE

PROGRAM PRO-AM RACE  
TORSDAG
• Ankomst ved The Northern Star

• Lækker frokost inkl. drikkevarer

• Velkomst og præsentation af verdens hårdeste hav-

kapsejlads

• Mød vores ”special guest”

• Fælles gang mod et Tall Ship

•  Afgang til race-course

• Ankomst til race-couse

• The Ocean Race Pro-Am Race  

• Afgang retur til havnen

• Tak for i dag

Den bedste måde at opleve al action i forbindelse med det 
kommende Pro-Am og In-Port Race er naturligvis fra vandet. 
Vores Ocean Race-pakker giver jer en unik mulighed for at 
opleve Ocean Race-bådene på nært hold. Vores Tall Ship 
både sejler jer ud til den forreste del af race-course, hvor I 
både kan nyde en forfriskning ombord på båden samt den 
spektakulære kapsejlads.

Den perfekte ”once in a lifetime”-oplevelse til dig og din virk-
somhed.

*OBS! Der er begrænsede pladser til vores Pro-Am & In-Port 
Race Experience. Pladserne er fortrinsvis for sponsorer.
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IN-PORT    
EXPERIENCE

PROGRAM IN-PORT RACE  
FREDAG
• Ankomst ved The Navigator

• Lækker frokost inkl. drikkevarer

• Velkomst og præsentation af verdens hårdeste hav-

kapsejlads

• Mød vores ”special guest”

• Fælles gang mod et Tall Ship

• Afgang til race-course

• Ankomst til race-course

• The Ocean Race In-Port Race  

• Afgang retur til havnen

• Tak for i dag

Vores In-Port Race Experience er en helt unik oplevelse for 
dig og dine gæster. Her får I det bedste af alt det Ocean Race 
handler om.

*OBS! Der er begrænsede pladser til vores Pro-Am & In-Port 
Race Experience. Pladserne er fortrinsvis for sponsorer.

*Vores In-Port Race Experience inkluderer:
• Fri adgang til The Northern Star under dagens program

• Lækker frokost inkl. drikkevarer

• Mød vores ”special guest”

• Forfriskning ombord på Tall Ship-båd

• Første parket til VIP-oplevelse under In-Port Race



ARRANGØRER

OFFENTLIGE PARTNERE

STRATEGISKE PARTNERE
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Aarhus Events / Sailing Aarhus

Jon Koch Hansen
Commercial Manager / CEO

Tlf.: +45 27 14 18 02
Email: jkh@sailing-aarhus.dk

Aarhus Events

Charlotte Kirk Elkjær
Stopover Director

Tlf.: +45 51 57 67 18
Email: cke@aarhus.dk
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