


En liten skilodge åpnet dørene i 2018 for å ta i mot 
dedikerte fjellfolk, og gi de båtskyss til 
nærliggende fjellene.

Helt nord i Norge ligger Finnmarksalpene. På en stor 
halvøy full av fjell ligger den lille bygda Bergsfjord.  
Hit går det ingen vei, kun ferje.



Vinteren 2019 samles et knippe av fotografer, ledende innen sin 
sjanger, i Bergsfjord for å fange Nord-Norsk natur på film.
I løpet av 4 intense dager vil 5 lag forsøke ta bildene som best viser den 
ville naturen, både i fjellet og i den lille bygda ved havet.
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Bergsfjord Lodge ønsker sette fokus på en tidsperiode man normalt ikke forbinder med 
Nord-Norge og fjellaktiviteter. Finnmark bader i spennende lys midtvinters, og kombinasjonen 
med fjell og hav på denne tiden er unik. Dette ønsker vi dele med omverden ved å invitere et 
knippe av dyktige fotografer som hver tar med seg en eller to utøvere. Under oppholdet vil 
lagene levere bildeserier basert på daglige temaer. Et hovedtema vil gå gjennom hele 
oppholdet og danne grunnlag for vinnerlaget som tar med seg hovedpremien hjem.

Vi ønsker skape et arrangement som er interessant for alle bidragsytere, både de som står 
foran kamera og de som hjelper til i kulissene. Vi tror arrangementet vil gi gode ringvirkninger 
både for lokalmiljø, merkevarebygging og eksponering.
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Bergsfjord Lodge Invitational


- 22-27 Februar 2019

- 4-5 lag: fotograf + 1- 2 utøvere

- Bedømming basert på bildeserier

- Daglige sponsorpremier

- Hovedtema m/ pengepremie
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Bergsfjord



Eksponering av samarbeidspartnere
I FORKANT:  Arrangementet vil bli behørlig presentert i medier. 1 lag vil 
velges i en åpen konkurranse, noe som skaper mediefokus over en 
lengre periode.
UNDERVEIS: Kunkurransen vil bli fortløpende publisert på nett, og det 
tilrettelegges for engasjement fra publikum. En husfotograf vil 
dokumentere daglig aktivitet og bidra med å skape engasjement i sosiale 
medier.
I ETTERKANT: Synergieffekter fra deltagende fotografer som publiserer 
materiale. Tilgang til bildebank fra arrangementet skaper enkel tilgang til 
gode bilder og direkte link til fotograf.



presented by  HOVEDPARTNER

sponsorpartner sponsorpartner sponsorpartner 

Partnernivå
HOVEDPARTNER
-Mulighet til å være med å forme arrangementet
-"Bergsfjord Lodge invitational, presented by xxx". 
Varemerke plassert som medarrangør.
-Varemerke logo/ produkt plassert på lodge under 
arrangementet 
-Gratis tilgang til et utvalg av bilder fra 
konkurransen
-Mulighet for kjøp av ytterligere bilder
Hovedpartner bidrar med:
-1 dagspremie verdi 5-7000 NOK
-Økonomisk bidrag 30 000 NOK

SPONSORPARTNER
-Varemerke logo/ produkt plassert på lodge under 
arrangementet 
-Gratis tilgang til et utvalg av bilder fra 
konkurransen
-Mulighet for kjøp av ytterligere bilder
Sponsorpartner bidrar med:
-1 dagspremie verdi 5-7000 NOK
-Økonomisk bidrag 20 000 NOK

STØTTEPARTNER
-Varemerke på publisert materiale
-Mulighet for kjøp av bilder fra konkurransen
Støttepartner bidrar med:
-1 dagspremie verdi 5-7000 NOK
Eller:
-Økonomisk bidrag 10 000 NOK
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Vi håper dere ser verdi i prosjektet og ønsker være med å gjøre dette til virkelighet. 
Ikke nøl med å ta kontakt for ytterligere informasjon og muligheter.

Bergsfjord Lodge - Cohkka AS
v/ Morten Christensen

morten@bergsfjordlodge.no
+47 90860574

mailto:morten@bergsfjordlodge.no

