
Omsætning  ................................................................................................................................................................ 29 millioner kr.
Antal gæster der besøgte festivalen  ......................................................................................................................................193.634
Omregnet til unikke dagsgæster er det  .................................................................................................................................. 64.855
Gratis billetter til skoler og institutioner  ................................................................................................................................... 9.300
Antal venues (steder i byen med aktiviteter)  .................................................................................................................................. 60 

DER ER MEGET AT VÆRE STOLT AF
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 2021
HCA Festivals 2021 blev afholdt med restriktioner og kapacitetsbegrænsninger grundet covid-19
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Kim Grandjean Mathiassen 
Sponsor- og hospitalitychef 
Mail: kim@hcafestivals.dk 
Tlf.: 26 37 37 31

Jakob Fischer 
Salgschef
Mail: jakob@hcafestivals.dk 
Tlf.: 60 51 25 17

”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 

Kontakt
Kontakt sponsorteamet på telefon: +45 69 13 59 99

”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, tidl. adm. direktør

HVORFOR STØTTER VI?
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76,4% 
af sponsorerne 

var tilfredse/
meget tilfredse 

med sponsoratet 

 32% 
af sponsorerne 
har været med i 
5 år eller mere 

1,1% 
var utilfredse

med 
sponsoratet 

De tre vigtigste incitamenter til at støtte 
H.C. Andersen Festivals
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* Årligt kontingent for medlemskab (Det Halve Kongerige) kr. 1.000. Alle priser er eksklusive moms

29.500 
kr. pr. år

Prinsen

57.500 
kr. pr. år

Prinsessen

87.500 
kr. pr. år

Kejseren

325.000* 
kr. over 3 år

Det Halve Kongerige

HCA SPONSORPAKKE
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 danne 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.

ÅRET RUNDT
Vinterfest - Årets største fest uden for uge 34 4 4 2 1
Generalforsamling med middag - Fremlæggelse af årsregnskabet 1
Medlemsoplevelse - Særligt arrangement for foreningsmedlemmer 2
HCA Sommerlounge - Uformel "vi-ses-i-uge-34-sammenkomst" 2 2 1
Kulturarrangement - Walk'n'dine med kulturoplevelse 4 4 2 1

Nye sponsorer: Pre-arrangement - til HCA Sommerlounge 2 2 2 1
Nye sponsorer: Frokost på Odense Rådhus - Velkommen til festivalen 1

EKSPONERING
Logoeksponering (svarende til 92,6 % af sponsoratet)
• Logo i festivalprogram til ca. 160.000 husstande
• Logo i festivalmagasin omdelt til 16.000 husstande med Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og Ugeavisen 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
• Du har mulighed for ekstraordinær eksponering som Hovedstøtte (+500.000 kr.) eller Venuestøtte (+250.000 kr.)

DU MODTAGER
• Sponsorhilsen indeholder støttediplom, VIP-kort m.mm
• Festivallogo ”Vi støtter H.C. Andersen Festivals” til brug på egne platforme og sociale medier
• Markedsføringsmaterialer til synliggørelse af jeres støtte

Du har mulighed for at gøre en forskel og blive en del af et stærkt fællesskab igennem nedenstående:

• Komitéarbejde
• Værtskab ved sponsorarrangementer
• Advisory boards
• Udviklingsgrupper
• Workshops
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*Mulighed for at tilkøbe flere billetter
**Mulighed for at tilkøbe flere billetter og/eller at ombytte billetter efter sidste tilmeldingsfrist, såfremt ledige billetter forefindes.

EKSEMPEL  
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Kim Grandjean Mathiassen 
Sponsor- og hospitalitychef 
Mail: kim@hcafestivals.dk 
Tlf.: 26 37 37 31

Jakob Fischer 
Salgschef
Mail: jakob@hcafestivals.dk 
Tlf.: 60 51 25 17
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Fleksible billetter Sammensæt eventyrlige oplevelser efter dine behov. 

VIP-arrangementer - Unikt og relationsskabende for sponsorer og støtter 
Særlige Sponsorarrangementer - Kun for sponsorer og deres gæster 

Magiske Momenter - Små, eventyrlige pop-up-kulturoplevelser 
Festivaloplevelser* - Kulturelle oplevelser fra det officielle festivalprogram

Ekstra sponsorydelser Udover din billetpakke, har du mulighed for at gøre brug af nedenstående 

HCA Sponsorlounge - Skybar med ad libitum drikkevarer. Antal VIP-kort

Guldarmbånd - Adgang til HCA Sponsorlounge + 2 gæster. 

Open Lounge - Uformel aften på HCA Mødestedet

Sponsorpodie/Side-Stage - Inviter dine gæster og oplev udvalgte udendørsshows

Faste billetter Arrangementer med et max antal, der kan ombyttes til fleksible billetter 

Åbningsmiddag - Eventyrlig spisning og sammenkomst  
Åbningsshow & Reception - Officiel åbning og reception for inviterede  
Fredagsfest & Afterparty** - Sponsorområde til koncerter i Kongens Have
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Festival billetpakke Bestående af faste og fleksible billetter. Det samlede antal billetter er:
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Ændringer kan forekomme
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HCA SPONSORNIVEAUER 
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