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AALBORG STREETFOOD

ER DU EN ILDSJÆL?
Nu har du muligheden for at få dit budskab eller interesse udbredt og synliggjort uden risiko og omkostninger!

Hvad er Shop i Shop?
Shop i shop er en nytænkende forretningsmodel, hvor du har mulighed for at møde lokalsamfundet, og blive ambassadør for Aalborg
Streetfood og en del af forretningen. Som
ildsjæl kan du risikofrit få stillet lokaler med
professionelt udstyr til rådighed. Her kan du
afholde koncerter, markeder, comedyshows
eller hvad dit kreative sind kan finde på at udfylde rammerne med.

Hvorfor har Aalborg Streetfood
valgt denne forretningsmodel?
Aalborg Streetfood er en kommerciel institution, der entrerer med professionelle kunstnere og
events, men har samtidigt ambitioner om bla. at støtte ildsjæle og det lokale kultur- og foreningsliv. I den forbindelse har vi introduceret det nye koncept - “Shop i Shop” som spiller godt ind i den
folkelige og uformelle institution, som trækker rødder i det urbane kreative miljø, som bygger på
oplevelsesøkonomi. Det er vigtig for Aalborg Streetfood, at arrangementerne afspejler den diversitet, som vi ønsker at fremme - så den hjemløse kan møde direktøren fra Hasseris.

Vi sælger ikke mad, vi sælger oplevelser...
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Hvad får du som ambassadør og ildsjæl?
•
•
•
•
•
•
•

Eksponering på en stor platform med 40.000 følgere
Mulighed for at samle dit community og sprede dit budskab
Dit eget arrangement/event i professionelle rammer
Teste dit materiale og få feedback
Indtægt via billetsalg
Gratis lokaleleje uden risiko
Blåstempling

Hvad forventer vi af dig?
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har et relativt stort community, du kan nå ud til
Du er realistisk
Du er proaktiv med din markedsføring
Du har billed- og videomateriale
Du står for op- og nedtagning af dit arrangement
Du står for rengøring
Du opretter selv begivenhed på dine sociale medier
Du gør Aalborg Streetfood til medarrangør på dine begivenheder - så vi hjælper jer
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Hvad er værdien for Aalborg Streetfood?
Da Aalborg Streetfoods primære forretning ikke er betinget af lokaleudlejning, men mad og
drikke, er vores primære opgave at have en høj belægningsprocent på de mange kvadratmetre og dermed udnytte vores mange aktivitetstilbud i huset. Vi vil derfor med “Shop i Shop”
skabe:

•
•
•
•
•
•
•

Flere besøgende og glade gæster til vores køkkener og i huset
Højere belægningsprocent
Omsætning i baren stiger
Værdi for lokalsamfundet
Fede og anderledes oplevelser - “leben”
Dynamisk og folkeligt samlingssted på tværs af demografi
Skabe en nytænkende og urban kultur, hvor vi sammen i ”Shop i Shop” kan
være first movers for upcoming kulturoplevelser

Hvad tilbyder Aalborg Streetfood?
•
•
•
•
•

Professionel lys og lydudstyr
Husets professionelle tekniker, der kan tilkøbes til billig pris
Inventar; borde og stole
Gratis lokaleleje
Mulighed for at markedsføre jer på Aalborg Streetfoods platforme og skabe mere
synlighed
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Shop i Shop - uden risiko
Når noget lyder for godt til at være sandt, så er det nok fordi det er det!
Shop i shop Aalborg streetfood tilbyder forretningsmodeller som alle er uden risiko for dig. Ja, det
lyder for godt til at være sandt, at man kan låne lokaler og inventar gratis med professionelt lyd- og lys
udstyr. Men det er det ikke! Når vi har afstemt forventninger og du/I bliver en del at shop i shop vil en
af følgende 4 forretingsmodeller som udgangspunkt være en del af indholdet i vores samarbejdsaftale. ASF er meget beviste omkring at der er forskellige Shop i Shop aktører. Nogle aktører vil kun
entrere få gange om året hos ASF, hvor andre ønsker at lave et koncept, som forløber sig på ugentligeller månedlig basis, hvor det tager længere tid at at opbygge et community. Her tager vi en uformel
snak omkring hvad der er realistisk.

Forretningsmodeller
•

50 / 50: Her deles alle omkostinger og indtægter mellem ASF og dig som samarbejdspartner. Det
skal dog understreges at i tilfælde af, at der kommer færre mennesker end forventningsafstemt til
dit arrangement, er det ASF der dækker omkostningerne på lokaleleje og personale der stilles til
rådighed. Her forventes det, at det er dig som står for op- og nedtagning.

•

200 / 450 : Her får du alle entre-indtægterne for de 200 første billetter. Ved de resterende billetter
fra 200- 450 laver vi en split deal, hvor du får 25 / 75 ASF . Her står ASF for oprydningen og du står
for at betale en tekniker til lyd og lys.

•

150 personer: Her få du 100% af billetindtægterne, for de første 150 solgte billetter. Bliver billletsalget højere end det forventede 150 solgte billletter, så deles de øvrige indægter mellem dig og
ASF 40/60. Her står du selv for lyd og lys tekniker samt oprydningen af lokalet.

•

Mindre end 150 personer: Her få du 100% af billletindtægterne. Du står selv for lyd og lys samt
oprydning der må dækkes af dine entreindtægter.
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EVENT HALLEN -“ROYAL HALL”
450 personer

Berliner event hallen I Aalborg Streetfood er
en “Blackbox”, og designet som en dynamisk
multihal, hvor alle scenemoduler samt inventar er flytbart. Rummet kan transformeres til
dine behov og ønsker. Hallen er installeret
med professionelt udstyr, som kan opfylde
aktiviteterne

ROYAL HALL er perfekt til koncerter, comedy grundet rummets opbygning og dimensioner
14,5 x 17 meter. Lyd- og lys udstyret opfylder alle krav til at afholde en professionel koncert. Der er
akustik gardiner og lydplader samt flytbar scenemoduler. Følelsen af at være til en undergrunds
koncert i berlin er skabt, da de sorte industri vægge og søjler, bliver brudt af bag væggens teatralske Berliner Maleri. Det bliver ikke mere autentisk, du skal blot lukke øjnene, trække vejret dybt,
lytte til musikken og så lade dig rive med.
Da en del af strategien/værdierne for ASF er “folkelighed”, har vi et ønske om at ramme en så bred
målgruppe som muligt. Her skal der være plads til alle og derfor er der fokus på diversitet af genre,
så Aalborgenserne har mulighed for at samles på tværs af demografier.

Genren, vil være både var Rock, Metal, Pop, R&B, Jazz, folk, Elektronisk, World, Eksperimenterende musik og hvad publikum måtte tilkendegive af ønsker. Kunstnerne vil være på alle niveauer af
kendis skalaen- kendte, upcoming og ukendte.

DER SKAL VÆRE PLADS TIL ALLE…
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PRIVATEN
40-50 personer

Privaten er et lille hyggeligt lokale, der er bygget op
omkring et organisk materialevalg med treller og pallerammer og måler dimentioner 6 x 8 meter. Der er
en displayskærm og lyd udstyr til rådighed som man
kan bruge til præsentationer m.m. Rummet egner
sig til små intime koncerter, socialearrangementer
som smagninger, strikkeklub eller foreningsliv og er
perfekt til mindre arrangemeter til 40 - 50 personer.

Pratisk info:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kæmpe udendørs areal med stor terrasse lige ved vandet (1500 siddepladser)
3000 kvm indendørs areal med 1350 sidepladser
En professionel eventhal til f.eks. konferencer, fest og koncerter
Livemusik/DJ
Karaoke
Shuffleboard
Arkadespil
Beerpong
Og meget mere!
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Liste over nogle af de nuværende Ildsjæle

VÆRESTEDET

PERLEN

DIG ?

Scan QR koden og se mere om Shop i Shop

Vi glæder os til at i bliver en del af forretningen !

