
Når du støtter H.C. Andersen Festivals, en af Danmarks største kulturfestivaler, er du med til at skabe en masse eventyrlige 
oplevelser for borgere og gæster i Odense. Størstedelen af oplevelserne er gratis, så alle har mulighed for at deltage. 
Samtidig er du med til at øge bystoltheden og trække penge og turister til byen og regionen. 

FAKTA 2019
Omsætning  .............................................................................................................................................................  23 millioner kr.
Antal gæster der besøgte festivalen  ............................................................................................................................... 409.000
Omregnet til unikke dagsgæster er det  ............................................................................................................................  137.280
Gæsternes ekstraomsætning i Odense (lokaløkonomisk effekt)  ....................................................................... 18,9 millioner kr.
Gratis billetter til skoler og institutioner  .............................................................................................................................  13.000
Antal venues (steder i byen med aktiviteter)  .............................................................................................................................  60 
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Sponsor- og hospitalitychef
Mail: kim@hcafestivals.dk
Tlf.: +45 26 37 37 31

Kontakt sponsorteamet på telefon: +45 69 13 59 99

Janni Duus Hansen
Sponsor- & hospitalitykoordinator
Mail: b2b@hcafestivals.dk 
Tlf.: +45 92 15 34 39

Tina Jørgensen
Salgskoordinator
Mail:  tina@hcafestivals.dk
Tlf.: 92 82 69 22

Kontakt

”H.C. Andersen Festivals er med til at løfte byen, så man 
ser Odense udefra og internationalt. Jeg tror ikke, man kan 
måle, hvad det betyder for byen. Desuden er festivalen en 
almennyttig forening, som meget utraditionelt i høj grad er 
båret af erhvervslivet. Det er virkelig en fantastisk historie. 
Jeg synes, man kan være stolt af at støtte H.C. Andersen 
Festivals og over at være med til at bidrage til at gøre 
Odense til en levende by.” 

Focus Advokater, Merete Vangsøe Simonsen, partner 

”Som sponsor kan vi være med til at fremme kulturen i 
Odense og Odense som attraktiv by generelt. Både for 
erhvervsvirksomheder og for privatpersoner. Som en stor 
lokal erhvervsvirksomhed mener vi, at vi bør tage medan-
svar og være synlige både for vores samarbejdspartnere, 
kunder samt i det betydelige netværk, som H.C. Andersen 
festivals danner rammen om.” 

HD Ejendomme, Peter Uldall Borch, adm. direktør
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eller meget 

tilfredse med 
sponsoratet

 40% af 
sponsorerne 

har været 
med i 5 år 
eller mere

2,4% var 
utilfredse 

med 
sponsoratet

De tre vigtigste incitamenter til at støtte 
H.C. Andersen Festivals



Uge 34

Sponsorprogram. Fleksibel billetpakke til eventyrlige festivaloplevelser. 
Samlet antal billetter 46 36 24 12

• VIP-arrangement Unikt og relationsskabende for sponsorer og støtter x x

• Særligt arrangement Kun for sponsorer og deres gæster x x x

• Festivaloplevelse Kulturelle oplevelser fra festivalprogrammet.
Kan gives til kunder og medarbejdere x x x x

• Magisk Moment - små, eventyrlige oplevelser x x x

VIP-kort & medlemsarmbånd Adgang for 1 kortholder til sponsorlounge samt sponsorområde
• Sponsorlounge

Bar-område med øl, vand og vin ad libitum for
sponsorer og deres gæster. Mandag - lørdag i uge 34

9 x kort 
1x armbånd 7 x kort 5 x kort 3 x kort 

• Sponsorområde
Nyd udvalgt udendørsshow fra sponsorpodiet med
dine gæster

9 x kort 
1x armbånd 7 x kort 5 x kort 3 x kort 

* Årligt kontigent for medlemskab (Det Halve Kongerige) kr. 1.000.
Alle priser er eksklusiv moms.

27.500 
kr. pr. år

Prinsen

55.000 
kr. pr. år

Prinsessen

85.000 
kr. pr. år

Kejseren

325.000* 
kr. over 3 år

Det Halve Kongerige

OPLEVELSESPAKKE
Som en del af fællesskabet bag H.C. Andersen Festivals får du adgang til en 
spændende billetpakke med oplevelser året rundt. Arrangementerne er tilrettelagt, 
så du har mulighed for at opbygge stærke relationer med festivalens øvrige støtter 
og sponsorer. I uge 34 har du desuden mulighed for at give medarbejdere og 
forretningsforbindelser et væld af eventyrlige festivaloplevelser.

Arrangementer året rundt

Vinterfest Årets største fest udenfor uge 34 - - - -
Generalforsamling med middag Fremlæggelser af årsregnskab -
Forårsarrangement Særligt arrangement for foreningsmedlemmer -
Annika Aakjær, spisning & revy Uformel vi-ses-i-uge-34-sammenkomst 4 4 2 1
Frokost på Odense Rådhus for nye sponsorer Velkommen til festivalen 1 1 1 1
Efterårsarrangement 2 2 1 1
Sponsorrejse (udvalgte år). Selvbetalt inspirationsrejse for foreningsmedlemmer -

Eksponering

Logoeksponering (svarende til 92,6 % af sponsoratet)
• Logo i festivalprogram til ca. 160.000 husstande
• Logo i festivalmagasin omdelt til 16.000 med Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og Ugevisen Odense
• Logo i tillæg i Erhverv+Fyn omdelt i 13.000 eksemplarer til 73.000 beslutningstagere
• Logo på hjemmesiden www.hcafestivals.dk forside samt bannervisninger på alle undersider
• Logo på fællesbannere under festivalen

I modtager:
• Støttediplom
• Festivallogo ”Vi støtter H.C. Andersen Festivals” til brug på egne platforme og sociale medier
• Markedsføringsmaterialer til synliggørelse af jeres støtte overfor medarbejdere

Oplevelser, fællesskab & relationer – en god cocktail

Har du lyst til mere? Så er der også mulighed for at gøre en forskel for festivalen og blive en del af et stærkt fællesskab 
igennem nedenstående:

• Komitéarbejde
• Værtskab ved sponsorarrangementer
• Advisory boards
• Udviklingsgrupper
• Workshops
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Tilkøb Der er mulighed for tilkøb af billetter til udvalgte arrangementer.

EKSEMPEL
2021

Mulighed for ekstraordinær eksponering som Hovedstøtte (+500.000) eller Venuestøtte (+250.000)
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