
Intresserad av att bli företagspartner till Sigyn-projektet? 

VI ERBJUDER EN UNIK MÖJLIGHET
ATT DELTA I RENOVERINGEN AV

VÅRT VÄRDEFULLA MUSEIFARTYG. 

Samarbetspaketen innebär bred synlighet inom landskapet
och gott om samarbetsmöjligheter.

• En av Sigyns master bär företagets namn
• Möjlighet att närvara när den del av riggen som   
 man köpt in sig i tjäras in
• Möjlighet att delta i uppriggningen av den del av   
 riggen som man köpt in sig i
• Företagets namn visas på en tavla på sidan av   
 flytdockan Loke samt på en samarbetsskylt på Sigyn
• Rätt att använda logotypen Save our Sigyn i   
 företagets marknadsföring enligt överenskommelse
• Rätt att delta i presskonferenser
• Logotyp synlig i all marknadsföring av projektet   
 samt på webbsidan
• Reklam i samband med sjörelaterade händelser, t.ex.  
 på Runsalavarvet, sommarevenemang vid Aura å   
 och evenemanget ”Sigyns återkomst” på Varvstorget  
 2020
• Sjörelaterade samarbetsevenemang
• Möjlighet till gratis reklamyta i Forum Marinums  
 omgivning och på Runsalavarvet vid    
 överenskommen tidpunkt
• Rätt att använda Save our Sigyn-projektets   
 bildmaterial i t.ex. nyhetsbrev och sociala medier

• En del av riggen bär företagets namn
• Möjlighet att delta när den del av riggen som man   
 köpt in sig i tjäras in
• Möjlighet att delta i uppriggningen av den del av   
 riggen som man köpt in sig i
• Företagets namn visas på en tavla på sidan av   
 flytdockan Loke
• Rätt att använda logotypen Save our Sigyn i   
 företagets marknadsföring enligt överenskommelse
• Rätt att delta i presskonferenser
• Logotyp synlig på projektets webbsida
• Exponering i samband med sjörelaterade händelser,  
 t.ex. på Runsalavarvet, sommarevenemang vid Aura  
 å och evenemanget ”Sigyns återkomst” på    
 Varvstorget 2020
• Sjörelaterade samarbetsevenemang
• Rätt att använda Save our Sigyn-projektets   
 bildmaterial i t.ex. nyhetsbrev och sociala medier

• En del av riggen bär företagets namn
• Möjlighet att delta när den del av riggen som man   
 köpt in sig i tjäras in
• Möjlighet att delta i uppriggningen av den del av   
 riggen som man köpt in sig i
• Företagets namn visas på en tavla på sidan av   
 flytdockan Loke
• Rätt att använda logotypen Save our Sigyn i   
 företagets marknadsföring enligt överenskommelse
• Logotyp synlig på projektets webbsida
• Rätt att använda Save our Sigyn-projektets   
 bildmaterial i t.ex. nyhetsbrev och sociala medier

Mer information: www.forum-marinum.fi/sv/save-our-sigyn/
Barque Sigyn            #parkkisigyn

HUVUDSAMARBETS-
PARTNER
   50 000 €

SAMARBETSPARTNER
 10 000 €

STÖDPARTNER
 5000 €

SAMARBETET KAN FÖRSTÄRKAS MED SAVE OUR SIGYN-PRODUKTER
Vi kommer att ta fram högkvalitativa reklamprodukter kring Save our Sigyn-projektet. Företaget kan mot en  
tilläggsavgift ha sitt varumärke/sin logotyp på Sigyn-produkterna.

SAMARBETSPAKET



Åbos stolthet, museifartyget Sigyn är den sista träbarken i världen som fungerat som oceangående 
handelsfartyg. Den 131-åriga Sigyn byggdes 1887 i Göteborg och köptes till Åbo 1939. Trots att 
man alltid tagit väl hand om Sigyn har åren lämnat sina spår. Efter att ha kartlagt Sigyns kondition 
konstaterade vi att vi omgående måste renovera henne för att kunna bevara henne åt efterkommande.

RENOVERING AV SIGYN 2018–2020
Planen är att inleda renoveringen i etapper. Sigyn flyttas till Runsalavarvet i maj 2018. Åren 2018–2019 
byter vi ut fartygets rigg, delar av spant och bordläggning och 2020 kommer uppriggningen att ske på 
Sigyns nuvarande plats i Aura å.

PROJEKTETS HUVUDFINANSIÄRER
Åbo Stad och Stiftelsen för Åbo Akademi har lovat ställa upp som huvudfinansiärer för detta omfattande 
renoveringsprojekt. Dessutom behöver Stiftelsen för museifartyget Sigyn hjälp av Museiverket, andra 
stiftelser och företag.

KOM MED OCH RÄDDA SIGYN!
Stiftelsen för museifartyget Sigyn startade 2018 en insamlingskampanj med namnet Save our Sigyn. 
Kampanjen har som mål att få företag som upplever räddningen av det gamla segelfartyget som sin 
hjärtesak att engagera sig som samarbetspartner.

Stiftelsen för museifartyget Sigyn erbjuder företag omfattande exponering inom landskapet och unika 
samarbetsmöjligheter under hela det treåriga renoveringsprojektet. Företagspartner kan ”köpa” Sigyns 
master och delar av riggen. Samarbetspartnernas namn kommer att synas permanent på flytdockan 
Loke och på det renoverade fartygets däck.

Ta kontakt så berättar vi gärna mer om samarbetsmöjligheterna.

Med sjöhälsningar,

Tapio Maijala Tapio Santala 
Ombudsman för Stiftelsen Projektledare
för museifartyget Sigyn  Tfn 0400591695
Tfn 050 3424 500 shipworks.tjs@gmail.com
tapio.maijala@forum-marinum.fi 

BÄSTA BESLUTSFATTARE,

 Längd/meter Pris €

1. Stormasten 39,15 50 000

2. Fockmasten 38,16 50 000

3. Mesanmasten 34,47 50 000

4. Fockrån  18,21 10 000

5. Undre förmärsrån 16,10 10 000

6. Övre förmärsrån 15,09 10 000

7. Förbramrån 11,12 10 000

8. Storrån 18,21 10 000

9. Undre stormärsrån 16,10 10 000

10. Övre stormärsrån  15,09 10 000

11. Storbramrån 11,12 10 000

12. Mesanbommen 10,21 10 000

13. Storröjelrån 8,00 5 000

14. Förröjelrån 8,00 5 000

15. Mesangaffeln 8,79 5 000

16. Bogsprötet 9,37 5 000

17. Klyvarbommen 12,75 5 000

SIGYNS MASTER OCH DELAR AV RIGGEN 
SOM ERBJUDS FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNER:
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BARKEN SIGYN
Byggår .................................. 1887
Längd.................................57,5 m
Bredd ...................................9,0 m
Djupgående ........................4,0 m
Bruttodräktighet .................378 t
Segelyta .......................... 1000 m²

Sigyn är Finlands första musei-
fartyg och en av de viktigaste 
symbolerna i Aura å i Åbo. 
Sigyn sjösattes 1887 och hon 
är idag ett unikt fartyg även 
med internationella mått mätt. 
Det finns inga andra bevarade 
handelsfartyg av trä från denna 
tidsålder någonstans i världen.
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