SIDSTE ÅRS STORE SPONSORER

GULDSPONSOR

FAGENES FEST

Kom og vær med til at fejre nyudlærte svende

De Frie Erhvervs
Investeringsfond
i Esbjerg

Torsdag d. 10. nov. 2022 fra kl. 17.30 i Musikhuset Esbjerg
Fagenes Fest er en hyldest til nyudlærte håndværkere
Vi har dedikeret en helt særlig aften til håndværkere, der
står med et frisk svendebrev i hånden. Vores engagement
bunder i et ønske om at anerkende faglærte og ikke mindst
håndværkerfag.
Der findes så mange passionerede håndværkere, der fortjener en applaus for den indsats, de har ydet. Vi uddeler
derfor prestigefyldte titler som bl.a. Årets Fighter, Årets
Kammerat og Årets Håndværker.

SØLVSPONSOR
SØLV
SPONSOR

Prisuddelingen stopper dog ikke her, for bag enhver dygtig håndværker står enten en faglærer eller en læreplads,
der har haft stor betydning i læretiden. Det er derfor også
en ære at overrække priser som hhv. Årets Faglærer og
Årets Læreplads.
Esbjerg Håndværker- og Industriforening, de faglige organisationer, AMU Vest og Rybners er drivkraften bag arrangementet, der vokser sig større år for år. Tiltaget hviler
med andre ord i høj grad på frivilliges arbejde, hvis mål er

at nå ud til flere med historierne om fremtidens faglærte.
Vi bliver støttet af flere virksomheder, kommuner og organisationer, der bliver profileret før, under og efter Fagenes
Fest. Støtten er meget værdsat, for uden sponsorer var vi
ikke i stand til at stable en fest som denne på benene.
Fagenes Fest skaber opmærksomhed om erhvervsuddannelser, hvilket er noget, der i høj grad er brug for. Mange
brancher kan langt fra rekruttere den faglærte arbejdskraft, der er behov for, og om ganske få år kommer håndværks- og industrifagene for alvor til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Fremskrivninger fra Danske Regioner
viser, at der i 2025 vil mangle 67.000 faglærte. Det er en
tendens, der strider imod samfundets behov. Holder forudsigelserne stik, går der ikke lang tid før, vi kan vinke farvel til de nylagte gulve og lyset i pæren.
Vores ambitioner om at sætte håndværkerbranchen i rampelyset er en hjertesag og Fagenes Fest – ja, den er kommet for at blive!

ÅRETS PRISER & LEGATER
Til Fagenes Fest fejrer vi de nyudlærte håndværkere og kårer dem, der har ydet en særlig indsats
med legater og priser. I 2021 blev der uddelt legater og priser for mere end 100.000 kr.!

STØT OP OM
FREMTIDENS FAGLÆRTE
BLIV SPONSOR TIL FAGENES FEST

Årets Læreplads
Elever har nomineret deres læreplads til
denne flotte pris. Et udvalg bestående af
repræsentanter fra LO, DA og pressen udvælger den virksomhed, der skal modtage
hæderen. Der vil blive kåret 1., 2. og 3.
plads for lærepladser.
Elever kan indstille deres læreplads, selvom de endnu ikke er udlært.

Årets Faglærer
Det er eleverne, der kan nominere deres
faglærer til denne pris. Et udvalg bestående af repræsentanter fra LO, DA og pressen
udvælger den faglærer, der skal modtage
hæderen.
Elever kan indstille deres faglærer, selvom
de endnu ikke er udlært.

Årets legater
Årets legater tildeles elever, der fortjener
en ekstra hyldest. Det kan være en elev,
som er blevet færdig med sin uddannelse
og som har gjort sig ekstra bemærket med
f.eks. guld-, sølv- eller bronzemedalje til
svendeprøven.
Alle med relation til eleven kan indstille
elever til et legat.

Årets Fighter
Dette legat gives til en elev, der har kæmpet for at komme gennem uddannelsen;
som har haft udfordringer af den ene eller
anden slags – men aldrig givet op.
Det er familie, venner og undervisere, der
kan indstille elever til et legat.

Årets Kammerat
Legatet tildeles en elev, der har haft overskud, udvist glæde ved at hjælpe andre –
måske endda trukket nogen med igennem
uddannelsen uden at tænke på sig selv.
Det er familie, venner og undervisere, der
kan indstille elever til dette legat.

Nymindegab Kros Rejselegat
Rejselegatet givestil en gastronom eller
tjener. Nymindegab Kro er til stede ved
svendeprøverne for disse to fag, hvor de
nominerer en elev fra hvert fag, som klarer
sig godt. Det er faglærer og afdelingsleder, der udvælger vinderen af legatet.

Årets Nye Håndværker
Blandt årets elever kåres Årets Nye Håndværker , som er en pris indstiftet af Esbjerg
Kommune i 2010. Faglærere på Rybners
og AMU Vest har indstillet de elever, som
har gjort en særlig indsats og har et højt
fagligt niveau. Prisen overrækkes af borgmesteren i den kommune, hvor lærepladsen ligger eller nærmeste nabokommune.

Synes du også, at nyuddannede håndværkere fortjener at blive fejret?
Så vær med til at støtte Fagenes Fest. Dit bidrag gør, at vi kan invitere svende, deres forældre, kærester
og virksomheder til et brag af en fest
Som sponsor vil din virksomhed blive profileret:
GULD

SØLV

BRONZE

På dagen deltager du gratis til et brag af en fest inkl. et let traktement

X

X

X

På roll-ups, opstillet i Musikhuset til Fagenes Fest, logo

X

X

På elektroniske skærme i Musikhuset til Fagenes Fest, logo

X

X

På annonce i Ugeavisen Esbjerg efter Fagenes Fest, logo

X

X

På www.fagenes-fest.dk, det efterfølgende år, logo

X

X

På alle breve vedrørende Fagenes Fest det efterfølgende år, logo

X

GULDSPONSOR
(10.000 kr.+) max 10 deltagere
SØLVSPONSOR
(5.000 kr.+) max 4 deltagere
BRONZESPONSOR (2.500 kr.+) max 2 deltagere
Pr. ekstra deltager koster det 750 kr.

Hvis du sponsorerer over 20.000 kr., må du
opstille egne roll-ups og udlevere markedsføringsmateriale til gæsterne på dagen.

Du kan støtte med et kontant beløb
Dit sponsorat kan gå til afholdelse af selve arrangementet eller til et legat til en elev, der har ydet en
særlig indsats.
Hvis vi ikke har modtaget jeres virksomhedslogo tidligere, vil vi bede jer om at sende det til Rybners
Salg- og Marketing på mailadressen supportmarketing@rybners.dk.
Pdf-filen skal være i ét af følgende filformater: pdf, eps, ai, svg.
Du kan blive sponsor ved at kontakte:
Fagenes Fest Sydvest Danmark
Johnny Sjølund
E-mail: js@ehif.dk / Mobil 4196 9570

Find os på
facebook
Fagenes Fest Sydvest Danmark

