
TOUR DE FRANCE 
FESTDAG PÅ TUSE 
NÆS 2. JULI 2022



BLIV SPONSOR PÅ FØRSTE PARKET

Som SPONSOR kan du, dine kunder og dine medarbejdere blive en del af Holbæk kommunes største familiefest, når 
Tour de France feltet lørdag den 2. juli kører tværs over Sjælland. 

På Tuse Næs får rytterne i det legendariske cykelløb en jublende modtagelse undervejs fra Roskilde til Nyborg via 
Storebæltsbroen.

Efter at have passeret Holbæk fortsætter feltet mod nord ad Nykøbingvej, og her venter en stor familiefest på første 
parket ved lyskrydset i Mårsø, hvor man svinger ind på Tuse Næs.

Hele dagen vil der være UNDERHOLDNING og AKTIVITETER FOR ALLE ALDERSGRUPPER, og etapen kan følges på 
storskærm både før og efter feltet passerer.

Hørby Færgekro og Tuse Næs Kunsthåndværk står for serveringen indendørs i store festtelte og udendørs, hvis vejret er 
til det. Der vil også være markedsboder, levende musik og sjove aktiviteter for børnene på pladsen, som strækker sig 
over en hektar lige ud til ruten.

Om aftenen slutter Tour de Tuse Næs med mulighed for helstegt pattegris til alle.

Nykøbingvej er spærret for biler mellem 9 og 15, så arrangørerne opfordrer holbækkere og alle andre til enten at dukke 
op tidligt eller at tage cyklen ad Fjordstien til Mårsø for at blive en del af Tour de France-festen.

Sponsor- og reklamekaravanen for Tour de France ventes at passere festpladsen fra omkring 11.30, og feltet kører forbi 
omkring 13.30. 

Bag Tour de Tuse Næs står Tuse Næs Erhvervsforening, som har samlet en stor gruppe af lokale frivillige.

Adgang til festpladsen er GRATIS.



PAKKE 1 

ERHVERVSPAKKE TIL 
ENKELTMEDARBEJDERE
Pris:
Kr. 750,- pr person*
EXCL. MOMS
* Eksponering med sponsornavns nævnelse i mediesammenhæng kræver MIN KØB AF 6 
BILLETTER. Færre billetter kan dog købes uden eksponering i medier.

Eksponering

➢ Sponsornavn nævnt i pressemeddelelse til By & land og 

SN Nyt

➢ Navn nævnt i annoncering for Tour de Tuse Næs i By & 

Land

➢ Navn nævnt i eksponering på Facebook og på Tour de 

Tuse Næs website: tourdetusenaes.dk

Ydelser

• 2 madkuponer – 1 frokostkupon og 1 aftenkupon 

(helstegt pattegris med tilbehør)

• 2 drikkekuponer til valgfri drikkevare



PAKKE 2 
LOGO SPONSORPAKKE

PRIS: 10.000 KR. 
EXCL. MOMS

Eksponering

✓ Mindre logo på cykelbluser, brystet eller på ryggen. Gule t-shirt med sort logo tryk. Bæres af 

motionsryttere, som deltager i tre optaktsløb på Tuse Næs, og af frivillige hjælpere ved Tour de Tuse 

Næs-festen den 2. juli. 

✓ Sponsorlogo på banner på festpladsen 2. juli

✓ Sponsornavn nævnt i pressemeddelelse til By & land og SN Nyt

✓ Sponsorlogo i annoncering for Tour de Tuse Næs i By & Land og Tuse Næs Bladet

✓ Navn nævnt i eksponering på Facebook og på Tour de Tuse Næs website: tourdetusenaes.dk

Ydelser

• 2 madkuponer – 1 frokostkupon og 1 aftenkupon (helstegt pattegris) + 

• 4 drikkekuponer

• 2 T-shirts

Banner: 90x188cm



Eksponering
✓ Større logo på cykelbluser, brystet eller på ryggen. Gule t-shirt med sort 

logo tryk. Bæres af motionsryttere, som deltager i tre lokale optaktsløb 

på Tuse Næs, og af frivillige hjælpere ved Tour de Tuse Næs-festen den 

2. juli. Alle interesserede kan i øvrigt købe den specialproducerede 

Tour de Tuse Næs bluse og cap i shoppen på tourdetusenaes.dk og 

hos Tuse Næs Kunsthåndværk i Uglerup.

✓ Større sponsorlogo på banner på festpladsen 2. juli

✓ Sponsornavn nævnt i pressemeddelelse til By & land og SN Nyt

✓ Større sponsorlogo i annoncering for Tour de Tuse Næs i By & Land og 

Tuse Næs Bladet

✓ Navn nævnt i eksponering på Facebook og på Tour de Tuse Næs 

website: tourdetusenaes.dk

Pakke 3 

Logo sponsor pakke plus

Pris: 25.000 kr.
Excl. moms

Ydelser
• 5 t-shirts

• 5 caps

• 10 madkuponer – 5 frokostkupon og 5 

aftenkupon (helstegt pattegris)

• 10 drikkekuponer



PAKKE 4  HOVEDSPONSORER
PRIS: 50.000 KR. 
EXCL. MOMS

Eksponering

✓ Større logo på cykelbluser, brystet eller på ryggen. Gule t-shirt 

med sort logo tryk. Bæres af motionsryttere, som deltager i tre 

lokale optaktsløb på Tuse Næs, og af frivillige hjælpere ved Tour 

de Tuse Næs-festen den 2. juli. Alle interesserede kan i øvrigt 

købe den specialproducerede Tour de Tuse Næs bluse og cap i 

shoppen på tourdetusenaes.dk og hos Tuse Næs Kunsthåndværk 

i Uglerup.

✓ Stort sponsorlogo på banner på festpladsen 2. juli

✓ Sponsornavn nævnt i pressemeddelelse til By & land og SN Nyt

✓ Stort sponsorlogo i annoncering for Tour de Tuse Næs i By & Land 

og Tuse Næs Bladet

✓ Navn nævnt i eksponering på Facebook og på Tour de Tuse Næs 

website: tourdetusenaes.dk

Ydelser

• 10 personer fri entré til VIP-område på festpladsen

• 10 T-shirts

• 10 caps

• 20 madkuponer – 10 frokostkupon og 10 aftenkupon 

(helstegt pattegris med tilbehør)

• 20 drikkekuponer



BLIV SPONSOR PÅ FØRSTE PARKET 
– STØT DIT LOKALOMRÅDE

Salg af sponsorater til Tour de Tuse Næs Festdagen:

Finn Fogtmann

finn@fogtmann.dk

Telefon: 4038 0410 

mailto:finn@bjerregaard.dk

