
SPONSORAFTALER





OM KITETOUREN
Vi tillader os hermed at sende jer en ansøgning om sponsorsamarbejde til en af
Danmarks mest spektakulære events. 

Kitetouren er et landsdækkende event, bestående af op til 4 officielle stævner, 
hvor det sidste stævne er scenen til Danmarksmesterskabet i freestyle kitesurf.

Der bliver afviklet 2-3 stævner, som har fast placering og 1-2 stævner, som er mo-
bile. De mobile stævner kan flyttes rundt på Fyn og Sjælland afhængigt af hvor 
forholdene er bedst. Skulle der mod forventning ikke være vind den weekend, 
kan stævnet også helt aflyses frem til dagen før kl. 18. 
”Reserveweekenden” bliver kun brugt, hvis vi når frem til reserveweekend-dato-
en og ikke har gældende sejladser. Vi vil derfor lede efter det bedste sted i Dan-
mark som har bedst vind og vandforhold og afholde et stævne der. Er der ingen 
steder med vind nok, kan dette stævne lige som de mobile stævne også aflyses. 

Til hvert stævne er der normalt omkring 40-50 deltagere og en del folk som tager 
med for at kigge og være en del af touren, men uden selv at sejle med. Afhæn-
gigt af placering, vind og vejr, er det også godt besøgt af lokale tilskuere. Efter-
skoler, højskoler eller andre som er i området omkring stævnerne, ligger også 
ofte vejen forbi.

Kitesurfing er en hurtigt voksende 
og utrolig spændende sport, som 
tiltrækker meget opmærksom-
hed. Danmark tilbyder de perfekte 
rammer, da vi er omringet af havet 
og ofte har de rigtige vindforhold. 
Derfor kommer nogle af de mest 
anerkendte sejlere netop fra Dan-
mark.



SPONSORATER
De officielle kitetour stævner er for en stor del 
bygget på sponsorstøtte. Hvoraf rigtigt mange 
sponsorer har været med fra starten. Spon-
sorater er populære, da Kitetour kommer vidt 
omkring, bliver set af mange mennesker – ikke 
mindst i miljøet. Og ofte er en del af de lokale 
nyheder i TV og på nettet.

HOVEDSPONSORAT
Som hovedsponsor bliver man en bærende del 
med stor stor synlighed ved alle stævner. Det 
betyder en gennemgående konceptuel ekspo-
nering af sponsoren, hvis navn/logo placeres 
i forbindelse med Kitetour (Kitetour Powered 
by ”Firmanavn”). Omfanget af samarbejde 
og eksponering kan justeres ift. det ønskede 
sponsorat.

SYNLIGHED
Synligheden ved et sponsorat er stort. Ud over 
arrangementerne som i sagens natur er meget 
iøjefaldende, er vores primære platform www.
kitetour.dk samt Facebook. Derudover har vi 
et tæt samarbejde med www.kitesurferen.dk, 
som, med op mod 2 mio besøgende pr. måned, 
er landets førende community i miljøet. 

Hvert stævne bliver dokumenteret med en 

professionel video, som deles viralt på youtube.
com (Søg efter #kitetour Danmark).
Der ud over tiltrækker stævnerne typisk både 
lokale og større medier som f.eks. TV2 Spor-
ten, da det er en meget publikumsvenlig sport, 
hvilket også gør at der kommer mange tilskuere 
på stranden for at se de imponerende tricks og 
hop fra sejlerne.

Som tillæg er det muligt at få logo på de trøjer 
deltagerne sejler med i hvert heat. Men det 
kræver et tidligt tilsagn om sponsorat, da pro-
duktionstiden er lang. 

Som sponsor vil Jeres logo/navn være på alt 
materiale i forbindelse med Kitetouren:

• Plakat hvor alle sponsorers logoer vil være på. 
• Facebook event for hvert kitetour stop.
• Flag, banner muligt at få opsat, hvis de 

leveres. 
• Medaljeskammel – muligt at få navn på, 

hvis klistermærker eller andet leveres. 
• Hjemmeside: kitetour.dk kitesurferen.dk 
• Invitationer
• Stævnerapporter
• Video
• Pressemeddelelser 



Hvad får man ud
af samarbejdet?
Stor synlighed ved samtlige stævner, herunder officielt
DM støttet af Dansk Sejlunion. 

Eksponering på www.kitetour.dk samt www.kitesurferen.dk.

Løbende synlighed på de sociale medier, koncentreret omkring 
stævnerne.

Tilstedeværelse i en spændende og innovativ sport. Kitetouren er 
uden sammenligning den største event inden for sporten. Vi håber 
at endnu flere vil få lyst til at prøve kræfter med kitesurfing, som 
er en meget vanedannende sport, med stor tilgang af nye udøvere.

Jeres brand bliver koblet sammen med værdier som; action, være i 
et med naturen, venlighed og sammenhold, etc. 

I råder frit over alt PR materiale der bliver udviklet i forbindelse 
med hver Kitetour. Herunder bl.a. et stort omfang af fotos video, 
og stævnerapporter. Dette kan frit bruges til eget markedsførings-
materiale. 

FORVENTET MEDIEDÆKNING PR STÆVNE 

Trykte medier 
Artikler i 1-2 landsdækkende, samt 2-3 lokale 
aviser 

Internet 
Hjemmeside (banner og link til jeres hjemmesi-
de/microsite) 
Facebook 
kitesurferen.dk 
Youtube

TV 
TV2-lokal 
TV2/DR1 sporten 





PRISER
HOVEDSPONSOR
Hovedsponsorater starter fra 5.000 kr. 

PRODUKTSPONSOR
Sponser med produkter. Antal og mængde aftales individuel
afhængigt af produkt. 

STØTTE SPONSOR 
Sponser med 2.500 kr. vi bestemmer selv hvor logoet bliver placeret. 

EVENT
Få Kitetouren til din by, campingplads eller lign. 15.000 kr. 

Vi kommer og afholder et stævne, over 2 dage. Vi medbringer komplet 
setup og kan afvikle alting selv. 
 

Har I uddybende spørgsmål, er I meget
velkommen til at henvende Jer til mig. 

Med venlig hilsen 
Arrangør 

Rasmus Salomon 

freestylekitetour@gmail.com 
Mobil 22 78 80 33

Hvad skal beløbet anvendes til?: 

Dommere, præmier, materialer og div. udgifter omk. touren. 
Vi ønsker at holde priserne nede for deltagerne og prøver at 
holde serviceniveauet i top. Det samme gælder vores spon-
sorer. 

Vi håber ovenstående har fanget jeres interesse og at I har 
lyst til at støtte den fortsatte udbredelse og dyrkelse af kite-
surfing i DK og takker mange gange på forhånd.




