
APPETIZE er Nordjyllands største, ældste, stærkeste og mest eks-
klusive gratis-magasin.
Vi ønsker at gøre noget mere for Aalborg og udvide vores hori-
sont, derfor er vi i gang med forberedelserne til et storslået galla-
event - kaldet APPETIZE prisen. Det bliver en uforglemmelig og op-
levelsesrig aften, når kendte danske stjerner kommer og optræder. 
Som sponsor til APPETIZE prisen bliver du en del af dette eksklusive 
event, der finder sted d. 19. januar 2018 i AKKC (Aalborg Kongres 
og Kultur Center). Eventen er et rød-løber arrangement, hvor hele 
Aalborg er inviteret til et brag af en fest. Mads Steffensen, kendt 
fra TV og radio, påtager sig aftenen igennem værtsrollen. Han vil føre 
os igennem et stjernespækket show bestående af comedy, intim 
koncerter og prisoverrækkelser. Du vil under showet blive forkælet 
med lækker tapas og vin.

Meningen med APPETIZE priserne er at hylde de nordjyder, der på 
sin egen måde har efterladt et markant fingeraftryk. Det er nogle af 
dem, der har været med til at give Aalborg status som den fantasti-
ske by, den er. Kategorierne til priserne vil have omdrejningspunkt 
omkring kultur og livsstil, som er det indhold APPETIZE magasinet er 
kendt for. Kendte nordjyder skal præsentere priserne, ligesom alle 
nominerede vil have en tilknytning til det nordjyske. 
10% af dit sponsorat vil gå til et øremærket  velgørende formål 
i Nordjylland, hvor vi sammen med dig kan være med til at give 
nogle børn en uforglemmelig oplevelse. 

Som sponsor til APPETIZE prisen vil du blive associeret med et eks-
klusivt magasin og event, hvor du sammen med APPETIZE bliver en 
del af et team, der ønsker at vise taknemmelighed overfor dygtige 
nordjyder, der fortjener et skulderklap.

Tak for dit bidrag, der både går til en øremærket sag, der hjælper 
børn i nordjylland, og er med til at muliggøre en stjernespækket pris-
uddelingsfest for hele Aalborg. 

prisen



Basis-sponsor

Stjerne-sponsor

Prisen-sponsorinkluderer

inkluderer

inkluderer
· 2 VIP-billetter til APPETIZE prisen

· Adgang til vores eksklusiv pre-party i AKKC, hvor du får mulighed for at få en snak med alle  

  kendisserne (BS Christiansen, Mads Steffensen, Ruben Sølfoft, Dorthe Gerlach og mange flere)

· Logo-eksponering på APPETIZEs sociale medier (1 opslag på Facebook og Instagram)

· Logo-eksponering på APPETIZEs website (www.appetize.dk) 

· Logo-eksponering under eventen 

· Eksponering af din virksomhed i forbindelse med velgørenhed 

· Mulighed for at bruge eventen og velgørenheden i din egen markedsføring 

·  Logo-eksponering i APPETIZE magasinet i både trykte eksemplarer og i digital version, 

i udgivelserne december og februar 

· 4 VIP-billetter til APPETIZE prisen

· Adgang til vores eksklusiv pre-party i AKKC, hvor du får mulighed for at få en snak med alle kendisserne 

  (BS Christiansen, Mads Steffensen, Ruben Sølfoft, Dorthe Gerlach og mange flere)

· 1 stk. helside annonce i APPETIZE magasinet i løbet af 2018 (placering på højre side)

· Logo-eksponering på APPETIZEs sociale medier (1 opslag på Facebook og Instagram)

· Logo-eksponering på APPETIZEs website (www.appetize.dk) 

· 1 stk. webartikel om din virksomhed på APPETIZEs website (www.appetize.dk) + boost på Facebook 

· Forsidebanner på APPETIZE.dk 

· Logo-eksponering under eventen 

· Eksponering af din virksomhed i forbindelse med velgørenhed 

· 25% rabat på yderligere billetter (max 4 stk.)

· Mulighed for at bruge eventen og velgørenheden i din egen markedsføring 

·  Logo-eksponering i APPETIZE magasinet i både trykte eksemplarer og i digital version, 
i udgivelserne december og februar 

· 8 VIP-billetter til APPETIZE prisen - I får jeres eget bord

· Adgang til vores eksklusiv pre-party i AKKC, hvor du får mulighed for at få en snak med alle kendisserne 
  (BS Christiansen, Mads Steffensen, Ruben Sølfoft, Dorthe Gerlach og mange flere)

· Din virksomhed vil blive nævnt i forbindelse med overrækkelsen af din valgte pris under showet

· Firmanavn på storskærm i forbindelse med prisoverrækkelsen

· 8-sidet artikel om din virksomhed i APPETIZE magasinet

· 1 stk. dobbeltside annonce i APPETIZE magasinet i løbet af 2018 (placering første halvdel i magasinet)

·  Besøg af professionel journalist og fotograf.  
Billederne kan efterfølgende bruges i din egen markedsføring

· Logo-eksponering på APPETIZEs sociale medier (1 opslag på Facebook og Instagram)

· Logo-eksponering på APPETIZEs website (www.appetize.dk) 

· 1 stk. webartikel om din virksomhed på APPETIZEs website (www.appetize.dk) + boost på Facebook 

· Forsidebanner på APPETIZE.dk 

· Logo-eksponering under eventen 

·  Logo-eksponering i APPETIZE magasinet i både trykte eksemplarer og i digital version, 
i udgivelserne december og februar

· 50% rabat på yderligere billetter (max 4 stk.)

· Eksponering af din virksomhed i forbindelse med velgørenhed 

· Mulighed for at bruge eventen og velgørenheden i din egen markedsføring 

Samlet pris

Samlet pris

Samlet pris

kr. 10.000,-

kr. 25.000,-

kr. 50.000,-

Betaling senest 8 dage efter indgåelse af aftale. 
I tilfælde af aflysning af eventen, gives det fulde 
beløb retur.
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Vi er åbne over for andre muligheder for at 
gøre opmærksom på, at I har valgt at støt-
te APPETIZE prisen. Hvis I vælger at støtte 
eventen, vil vi meget gerne mødes med jer, 
eller kontaktes og lave en præcis aftale for, 
hvordan vi bedst gør reklame for jeres virk-
somhed. 


