Tønder Festival ønsker tilbud på udvikling, levering og
lageropbevaring af merchandise for en treårig periode 2021-2023
Overordnet opgave:
Tønder Festival ønsker at konkurrenceudsætte merchandiseområdet. Der er både behov for styring
og hosting af webshop samt lageropbevaring og distribution. Tønder Festival ønsker at opgaven
skal være samlet under en leverandør, som kan være behjælpelige med hele processen fra design,
udvikling, bestilling og levering samt varetagelse af webshoppen. Nedenfor er Tønder Festivals
krav til kommende samarbejdspartner.
Bestillingsbehov:




Ca. 3000 stk. årets t-shirt
Ca. 8 nye produkter årligt (fx t-shirts, Caps, jakker, trøjer/hoodies, keyhanger osv.)
Tønder Festivals faste leverandør af merchandise vil også få mulighed for at byde ind på
frivillige beklædning

Webshop/kundeoplevelse:





Drift af webshop
Få klik og brugervenlighed
Forsendelse, herunder fragt. Kunden må ALDRIG betale mere end 40 kr. i fragt
Webshoppen skal både være på dansk og engelsk

Lager og distribution:





Lageropbevaring
Eventuelt overtagelse (opbevaring, salg og distribution) af tidligere lager
Mulighed for nemt, hurtigt og billigt at få leveret dele af lageret til festivalkontoret i Tønder
eller andet sted
Tønder Festival vil have muligheden for at vælge andre leverandører til opbevaring, salg og
distribution af 20% af kollektionen (bl.a. CD’er, program, osv.)



Da Tønder Festival har en del udenlandske gæster, skal det være muligt at sende varer til
udlandet

Design på merchandise:




Design og oplag laves i samarbejde med projektleder på Tønder Festivalkontoret
Tønder Festival ønsker at modtage forslag og designs fra leverandøren
Mulighed for private label på Tønder Festivals merchandise

Bæredygtighed:



Tønder Festival ønsker, at alle t-shirts skal være i økologisk bomuld
Bæredygtige alternativer skal altid undersøges

I udbudsmaterialet skal der fremgå priser på følgende:







Udarbejdelse af brugervenlig webshop
Månedligdrift af webshoppen
Evt. pris på lageropbevaring
Evt. pris pr. ekspedition
Gerne fast pris på t-shirt, uanset tryk og antal
Evt. pris for grafisk arbejde

Tønder Festival forbeholder retten til at vælge frit imellem tilbuddene og herunder at forkaste dem
alle.
Oplæg fremsendes til HGP@tf.dk inden 1/11-2020.

