PARTNERSKABER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

VI VIL BEVÆGE, FASCINERE
OG INSPIRERE MENNESKER
					
TIL AT NYDE, FORSTÅ
		
OG PASSE PÅ HAVET.
					

VI ER BIDT AF HAVET
Kattegatcentret ligger ved Grenaa Havn helt ud til Kattegat.
Her kan vi både se, dufte og mærke havet hver eneste dag.
Det er lige noget for sådan nogle havnørder som os!
Heldigvis er vi ikke de eneste, der er bidt af havet. Kattegatcentret
åbnede i 1993 og har siden haft over 6 millioner besøgende.
I Kattegatcentret kæmper vi for havet. Med både humor og hjerte
skaber vi oplevelser, der spreder sig som ringe i vandet. Når du
bliver klogere på havet, vil du nemlig passe bedre på havet - og
alle de organismer, der lever her.
Derfor har vi skabt et hav af spændende oplevelser lige til at dykke
ned i. Med interaktive, lærerige og øjenåbnende udstillinger og
aktiviteter giver vi vores besøgende en øget forståelse for havet,
hajerne og ikke mindst, hvordan vi sammen bevarer havets natur
og miljø. Ud over udstillingsområderne har Kattegatcentret også
en yderst aktiv skoletjeneste, som hvert år besøges af godt 12.000
nysgerrige elever og studerende.
For at sprede flest mulige ringe i vandet samarbejder vi på kryds og
tværs med politikere, universiteter, erhvervsliv samt andre akvarier
og zoologiske haver rundt om i verden. Vi har også et omfattende
opdrætsprogram for flere af centrets danske og tropiske fiskearter,
så vi på sigt kan blive selvforsynende med dyr. At skåne naturens
egen bestand er nemlig at passe godt på havet!

VI GIVER HAVET EN
HJÆLPENDE HÅND
Vi taler ikke kun om bevarelse af havets dyr og bæredygtig
anvendelse af havets ressourcer – vi gør rent faktisk noget
ved det. Som partner bidrager du derfor til realiseringen af
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
I Kattegatcentret går vi forrest i beskyttelsen af havet. Derfor
arbejder vi med naturbevarelse og formidling om truede fisk,
hajer og økosystemer, og har stor succes med omfattende
nationale og internationale avlsprogrammer.
Vi stiller vores viden og faciliteter til rådighed for virksomheder
og uddannelses- og forskningsinstitutioner, så vi sammen kan
beskytte havet og udvikle udnyttelsen af havets ressourcer på
den mest bæredygtige måde.
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ANSVARLIGT
FORBRUG OG
PRODUKTION
FN’s verdensmål:
FN’s verdensmål handler
om at løse mange af klodens
største problemer inden 2030.
Kattegatcentret har fokus på
2 verdensmål.
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LIVET I
HAVET

Verdensmål 12:
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug
og produktionsformer
Verdensmål 14:
Vi skal bevare og sikre
bæredygtig brug af verdens
have og deres ressourcer

KATTEGATCENTRET
GIVER OPLEVELSER
DER SPREDES SOM
		RINGE I VANDET

155.000

283.000

59.000.000

11.800

GÆSTER I 2019

ÅRLIGT SAMFUNDSBIDRAG

189.000

RÆKKEVIDDE PÅ FACEBOOK

WEBSITE-BESØG ÅRLIGT

BØRN GENNEMGÅET
UNDERVISNINGSFORLØB I 2020

SAMMEN OM EN
BÆREDYGTIG UDVIKLING
“På Kattegatcentret er partnerskaber et afgørende afsæt for
at skabe fascination af og viden omkring havet. Vi sætter alle
sejl til for at give vores 150.000 årlige gæster enestående
naturoplevelser og formidling med viden, holdning og hjerte.
På den måde er vi med til at bevare havet og livet i havet.
Hvis det skal lykkedes kræver det, at alle gode kræfter spiller
sammen i partnerskaber.”
Helle Hegelund,
Direktør i Kattegatcentret

STOR LOKAL BETYDNING
”Kattegatcentret har med sin tiltrækningskraft stor positiv
betydning for Djursland og hele Østjylland. Samtidigt går de
i samarbejde med Aarhus Universitet forrest i arbejdet med
at indfri og udvikle mulighederne for bæredygtig anvendelse
af havets ressourcer og herunder ikke mindst tang til mange
formål. Samarbejdet forventer vi vil få stigende betydning
for erhvervsturismen og erhvervsudviklingen i Østjylland –
og er et glimrende eksempel på partnerskaber som vejen
til innovation og nytænkning indenfor bl.a. fødevarer og
bæredygtighed.”
Jan Petersen,
Borgmester i Norddjurs Kommune

OMTANKE
			FOR
		NATUREN

“Hvad er holdning uden
handling? Et sponsorat
er en konkret handling,
der understøtter vores
holdning til omsorg for
klima og miljø.”
Kim Slavensky,
Direktør PHØNIX TAG Energi A/S

“Som lokalforankret bryggeri er vi
stolte af at indgå et partnerskab
med Kattegatcentret.
For os er samarbejdet et udtryk
for samfundssind og omtanke
for naturen. Vi vil bidrage til de
gode øjeblikke, og netop derfor er
partnerskaber så meningsfulde.”
Jesper Larsen,
Nordic Marketing Manager, Royal Unibrew

VÆRDISKABELSE
Vi tilbyder en partnermodel, der skræddersyes til den enkelte
partners behov og interesser. Partnerskabsprogrammet indeholder
en række fordele, der kan skaleres op og ned alt efter den enkelte
organisations ønsker. Vi tager udgangspunkt i fire elementer,
som sammensættes i tæt dialog med partneren. Hvad skaber
størst værdi for dig?

AKTIVERING
Skab en unik oplevelse af dit brand.

KUNDEOPLEVELSER
Skab stærke relationer.

Kattegatcentret tiltrækker årligt mere
end 150.000 gæster, hvilket giver din
virksomhed en unik mulighed for en
markant eksponering over for et bredt
publikum. Aktivering gør det muligt at
skabe unikke oplevelser af din virksomhed og engagere målgruppen på en
ny og opsigtsvækkende måde. Med
en aktiv og dynamisk tilstedeværelse
hos os, kan du øge kendskabet til din
virksomhed og være med til at sikre,
at I bliver genkendt og valgt til.

Hos os har du mulighed for at give
dine kunder en oplevelse ud over det
sædvanlige ved at invitere til events,
der ellers ikke er åbne for offentligheden. Med unikke kundeoplevelser
og øget fokus på kundepleje kan du
styrke relationen mellem kunde og
virksomhed, styrke kundeloyaliteten
og skabe gode ambassadører
for din virksomhed.

CSR
Inspiration, holdning og handling.
På Kattegatcentret omsætter vi fascination og viden til konkrete
handlinger i havets tjeneste. Som partner bidrager du til bevarelse
af havets dyr og bæredygtig anvendelse af havets ressourcer.
Har du et ønske om at udleve FN’s Verdensmål for bæredygtig
udvikling, står Kattegatcentret klar med viden, ekspertise og
projekter, der gør en forskel.

MEDARBEJDERPLEJE
Øget trivsel, højere effektivitet.
Som partner har du mulighed for at sætte trivsel og medarbejderpleje øverst på dagsordenen ved at invitere dine medarbejdere
til en række arrangementer, hvor de kan opleve Kattegatcentret
fra første parket. Fælles oplevelser for medarbejderne kan styrke
sammenholdet og forbedre det sociale miljø på arbejdspladsen.
Trivsel og høj jobtilfreshed blandt medarbejderne skaber højere
effektivitet og kan ofte aflæses positivt på bundlinjen.

ET FLEKSIBELT PARTNERSKAB
Vi arbejder ud fra en fleksibel partnerskabsstruktur, der gør
det muligt for en bred kreds af virksomheder at engagere sig
og hjælpe os med at passe på havet og alle de organismer,
der lever her. Som partner bliver du afgørende i vores store
arbejde med at formidle om og beskytte havet - og samtidig
opnår du og dine medarbejdere en lang række unikke fordele.

HOVEDPARTNER
100.000 KR.

STRATEGISK PARTNER
50.000 KR.

ERHVERVSPARTNER
25.000 KR.

STØTTEPARTNER
10.000 KR.

PARTNERSKAB PÅ
100.000 KRONER
EKSKL. MOMS ÅRLIGT

•

Invitation der gælder for to personer
til at deltage i minimum ét årligt
særarrangement

•

Invitation der gælder for to personer
til åbning af udstilling, installation
og lignende

•

Synliggørelse af engagementet på
Kattegatcentrets hjemmeside, i vores
eksterne kommunikation samt på
Kattegatcentrets partnervæg

•

Muligheden for at anvende særligt
partnerlogo i egen markedsføring

•

10 unikke partoutkort til medarbejdere
i virksomheden, inklusiv muligheden for
en gang årligt at booke en”backstage”
rundtur i forbindelse med besøg

•

100 fribilletter til brug året rundt

•

25 pct. rabat på billetkøb i forbindelse
med markedsføringsaktiviteter

•

Muligheden for forkøb til særlige
arrangementer

•

Muligheden for én gang årligt at
låne vores mødelokale for op til
80 personer

•

Modtager af nyhedsbrev om
bæredygtig udvikling

•

Gratis parkering i forbindelse
med dit besøg

PARTNERSKAB PÅ
50.000 KRONER
EKSKL. MOMS ÅRLIGT

PARTNERSKAB PÅ
10.000 KRONER
EKSKL. MOMS ÅRLIGT

PARTNERSKAB PÅ
25.000 KRONER
EKSKL. MOMS ÅRLIGT

•

Invitation der gælder for to personer
til at deltage i minimum ét årligt
særarrangement

•

Invitation der gælder for to personer
til at deltage i minimum ét årligt
særarrangement

•

Synliggørelse af engagementet på
Kattegatcentrets hjemmeside samt
på Kattegatcentrets partnervæg

•

Synliggørelse af engagementet på
Kattegatcentrets hjemmeside samt
på Kattegatcentrets partnervæg

•

Synliggørelse af engagementet på
Kattegatcentrets hjemmeside samt
på Kattegatcentrets partnervæg

•

Muligheden for at anvende særligt
partnerlogo i egen markedsføring

•
•

Muligheden for at anvende særligt
partnerlogo i egen markedsføring

•

Muligheden for at anvende særligt
partnerlogo i egen markedsføring

1 unikt partoutkort til medarbejdere
i virksomheden

•

10 fribilletter til brug året rundt

•

5 unikker partoutkort til medarbejdere
i virksomheden

•

2 unikke partoutkort til medarbejdere
i virksomheden

•

•

50 fribilletter til brug året rundt

•

25 fribilletter til brug året rundt

Muligheden for én gang årligt at
booke vores mødelokale for op
til 80 personer med 30 pct. rabat

•

25 pct. rabat på billetkøb i forbindelse
med markedsføringsaktiviteter

•

Muligheden for én gang årligt at
booke vores mødelokale for op til
80 personer med 50 pct. rabat

•

Modtager af nyhedsbrev om
bæredygtig udvikling

•

Muligheden for én gang årligt at
booke vores mødelokale for op til
80 personer med 50 pct. rabat

•
•

Modtager af nyhedsbrev om
bæredygtig udvikling

Gratis parkering i forbindelse
med dit besøg

•

Gratis parkering i forbindelse
med dit besøg

•

Modtager af nyhedsbrev om
bæredygtig udvikling

•

Gratis parkering i forbindelse
med dit besøg

		

		

		 HVAD ER
		 VIGTIGST
		 FOR JER?

Færgevej 4, 8500 Grenaa

+45 8632 5200

kc@kattegatcentret.dk

www.kattegatcentret.dk

