
       VI
 KÆMPER 
         FOR                
    HAVET

BLIV SPONSOR I KATTEGATCENTRET



VI ER BIDT AF HAVET
Kattegatcentret ligger ved Grenaa Havn, helt ud til 
Kattegat. Derfor kan vi både se, dufte og mærke 
havet hver eneste dag. Det er lige noget for sådan 
nogle havtosser 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, som 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. 

VI GIVER HAVET EN HJÆLPENDE 
HÅND
Og vi taler ikke kun om bevarelse af havets dyr og 
bæredygtig anvendelse af havets ressourcer – vi 
gør rent faktisk noget ved det. 

Siden 2008 har vi arbejdet målrettet med specifikke 
opdrætsprogrammer for flere af vores danske og 
tropiske fiskearter via vores medlemskab i DAZA 
(Danish Association of Zoos and Aquaria) og ver-
dens største zoo- og akvarieorganisation – EAZA 
(European Association of Zoos and Aquaria). 

Vi stiller desuden vores viden og faciliteter til rådig-
hed for virksomheder og uddannelses- og forsk-
ningsinstitutioner, så vi sammen kan beskytte havet 
og udvikle udnyttelsen af havets ressourcer på den 
mest bæredygtige måde.

VIL DU KÆMPE FOR HAVET 
SAMMEN MED OS?
Vi kan ikke kæmpe for havet alene. Opgaven er 
omfattende og kræver stort engagement og mange 
ressourcer. Ikke kun til opdræt af truede dyrearter, 
men også til udbredelsen af viden om havets for-
underlige verden. Det kræver nemlig oplevelser, der 
bider sig fast, hvis vores gæster skal gå hjem både 
klogere og med lyst til at beskytte havet.

Jo flere vi er, der taler havets sag, jo bedre kan vi 
løfte opgaven. Derfor har vi brug for din hjælp.

BLIV EN DEL AF EN FISKESTIME
Kattegatcentrets sponsorkoncept er tænkt som en 
fiskestime, hvor mange fisk nyder godt af de mange 
fordele, det giver at svømme i en stor flok.

Som en del af Kattegatcentrets fiskestime bliver du 
en vigtig fisk i vores store arbejde med at formidle 
om og beskytte havet - og samtidig opnår du og 
dine medarbejdere en lang række unikke fordele.

Vi har sammensat forskellige kategorier af spon-
sorater,  som du kan se i dette hæfte - men vi sam-
mensætter naturligvis også gerne et sponsorat, 
der matcher lige præcist jeres ønsker.

KONTAKT OS 
Jeg håber, at du har lyst til at kæmpe for havet 
sammen med os. Du er velkommen til at kontakte 
mig og høre nærmere om at blive en del af vores 
fiskestime som sponsor. 

Helle Hegelund
Direktør
+45 26 30 09 31
hhk@kattegatcentret.dk

BLIV EN DEL AF 
KATTEGATCENTRETS FISKESTIME
Bliv sponsor i Kattegatcentret og hjælp os med at beskytte havet, få fordele til 
jeres medarbejdere og brug vores samarbejde i jeres virksomhedsprofil.



BESØGSFORDELE:

12 partoutkort *
120 voksenfribilletter
120 børnefribilletter
600 rabatbilletter ** voksen
600 rabatbilletter ** børn

* Et partoutkort giver adgang for én per-
son. Partoutkortet er ikke personligt og
kan derfor bruges af såvel ansatte som
venner og familie. Der skal dog altid være
én i selskabet, der er ansat i virksom-
heden.

** Rabatbillet voksne 110 DKK (normalpris 
160 DKK), rabatbillet barn 65 DKK (nor-
malpris 90 DKK).

EKSPONERING:

Logo på Kattegatcentrets folder (oplag: 
200.000-250.000 stk.).

Logo på Kattegatcentrets centralt placerede 
sponsorvæg.

Logo ved sponsorfisk/art (sponsorrettigheder 
til fisk eller akvarium i guldkategorien).

Logo på hjemmesiden.

Profiltekst på Kattegatcentrets hjemmeside, 
hvor I kan skrive, hvorfor jeres virksomhed støt-
ter Kattegatcentret. Det er en oplagt mulighed 
for at synliggøre, at I som virksomhed handler 
socialt og samfundsmæssigt ansvarligt.

AKTIVITETER:

Årligt VIP-arrangement for alle sponsorer og 
deres familier, inkl. forplejning, drikkevarer 
og en lille gave til børnene (gældende for 2 
ansatte i virksomheden og deres husstand).

Årligt morgenmøde for alle sponsorvirk-
somheder, hvor Kattegatcentret byder på 
morgenmad og fortæller om livet i Kattegat-
centret, den nyeste forskning og den forskel, 
jeres sponsorater gør for Kattegatcentret og 
havet.

Mulighed for deltagelse i 4 årlige morgen-
fodringer (gældende for 2 ansatte i virksom-
heden og deres husstand).

Mulighed for at komme på en årlig under-
vandsjagt med harpun (gældende for 2 
ansatte).

Virksomhedens ansatte har hver fredag mor-
gen i vinterhalvåret mulighed for at vinter-
bade i Kattegatcentrets smukke lagune lige 
ved siden af sælerne.

ANDRE FORDELE:

50% rabat på lokaleleje.

Først i køen til ejerskab af særarrangementer 
som koncerter, forestillinger, dyretransporter 
etc.

Mulighed for produktlancering i Kattegat-
centret.

Invitation til udbudsrunder.

Rabat på afholdelse af arrangementer i Kat-
tegatcentret.

Gratis parkering ved Kattegatcentret.

GULDFISK
100.000 DKK



BESØGSFORDELE:

6 partoutkort *
60 voksenfribilletter
60 børnefribilletter
300 rabatbilletter ** voksen
300 rabatbilletter ** børn

* Et partoutkort giver adgang for én per-
son. Partoutkortet er ikke personligt og 
kan derfor bruges af såvel ansatte som 
venner og familie. Der skal dog altid være 
én i selskabet, der er ansat i virksom-
heden.

** Rabatbillet voksne 110 DKK (normalpris 
160 DKK), rabatbillet barn 65 DKK (nor-
malpris 90 DKK).

EKSPONERING:

Logo på Kattegatcentrets centralt placerede 
sponsorvæg.

Logo ved sponsorfisk/art (sponsorrettighed-
er til fisk eller akvarium i sølvkategorien).

Logo på hjemmesiden.

AKTIVITETER:

Årligt VIP-arrangement for alle sponsorer og 
deres familier, inkl. forplejning, drikkevarer 
og en lille gave til børnene (gældende for 2 
ansatte i virksomheden og deres familier).

Årligt morgenmøde for alle sponsorvirk-
somheder, hvor Kattegatcentret byder på 
morgenmad og fortæller om livet i Kattegat-
centret, den nyeste forskning og den forskel, 
jeres sponsorater gør for Kattegatcentret og 
havet.

Mulighed for deltagelse i 2 årlige morgen-
fodringer (gældende for 2 ansatte i virksom-
heden og deres familier).

Virksomhedens medarbejdere har hver 
fredag morgen i vinterhalvåret mulighed for 
at vinterbade i Kattegatcentrets smukke 
lagune lige ved siden af sælerne.

ANDRE FORDELE:

30% rabat på lokaleleje.

Først i køen til ejerskab af særarrangementer 
som koncerter, forestillinger, dyretransporter 
etc.

Invitation til udbudsrunder.

Rabat på afholdelse af arrangementer i 
Kattegatcentret.

Gratis parkering ved Kattegatcentret.

SØLVFISK 
50.000 DKK



BESØGSFORDELE:

3 partoutkort *
30 voksenfribilletter
30 børnefribilletter
150 rabatbilletter ** voksen
150 rabatbilletter ** børn

* Et partoutkort giver adgang for én per-
son. Partoutkortet er ikke personligt og 
kan derfor bruges af såvel ansatte som 
venner og familie. Der skal dog altid være 
én i selskabet, der er ansat i virksom-
heden.

** Rabatbillet voksne 110 DKK (normal-
pris 160 DKK), rabatbillet barn 65 DKK 
(normalpris 90 DKK).

EKSPONERING:

Logo på Kattegatcentrets centralt placere-
de sponsorvæg.

Logo ved sponsorfisk/art (sponsorret-
tigheder til fisk eller akvarium i bronzekate-
gorien).

Logo på hjemmesiden.

AKTIVITETER:

Årligt VIP-arrangement for alle sponsorer og 
deres familier, inkl. forplejning, drikkevarer 
og en lille gave til børnene (gældende for 2 
ansatte i virksomheden og deres husstand).

Årligt morgenmøde for alle sponsorvirk-
somheder, hvor Kattegatcentret byder på 
morgenmad og fortæller om livet i Kattegat-
centret, den nyeste forskning og den forskel, 
jeres sponsorater gør for Kattegatcentret og 
havet.

Virksomhedens medarbejdere har hver 
fredag morgen i vinterhalvåret mulighed for 
at vinterbade i Kattegatcentrets smukke 
lagune lige ved siden af sælerne.

ANDRE FORDELE:

20% rabat på lokaleleje.

Først i køen til ejerskab af særarrangement-
er som koncerter, forestillinger, dyretrans-
porter etc.

Invitation til udbudsrunder.

Gratis parkering ved Kattegatcentret.

BRONZEFISK
25.000 DKK



BESØGSFORDELE:

2 partoutkort *
20 voksenfribilletter
20 børnefribilletter
100 rabatbilletter ** voksen
100 rabatbilletter ** børn

* Et partoutkort giver adgang for én per-
son. Partoutkortet er ikke personligt og 
kan derfor bruges af såvel ansatte som 
venner og familie. Der skal dog altid være 
én i selskabet, der er ansat i virksom-
heden.

** Rabatbillet voksne 110 DKK (normalpris 
160 DKK), rabatbillet barn 65 DKK (nor-
malpris 90 DKK).

EKSPONERING:

Logo på Kattegatcentrets centralt placerede 
sponsorvæg.

Logo på hjemmesiden.

AKTIVITETER:

Årligt VIP-arrangement for alle sponsorer og 
deres familier, inkl. forplejning, drikkevarer 
og en lille gave til børnene (gældende for 2 
ansatte i virksomheden og deres husstand).

Årligt morgenmøde for alle sponsorvirk-
somheder, hvor Kattegatcentret byder på 
morgenmad og fortæller om livet i Kattegat-
centret, den nyeste forskning og den forskel, 
jeres sponsorater gør for Kattegatcentret og 
havet.

ANDRE FORDELE:

10% rabat på lokaleleje.

Mulighed for ejerskab af særarrangementer 
som eksempelvis koncerter, forestillinger, 
dyretransporter etc.

Gratis parkering ved Kattegatcentret.

GLASFISK 
15.000 DKK



BESØGSFORDELE:

1 partoutkort *
10 voksenfribilletter
10 børnefribilletter
50 rabatbilletter ** voksen
50 rabatbilletter ** børn

* Et partoutkort giver adgang for én per-
son. Partoutkortet er ikke personligt og 
kan derfor bruges af såvel ansatte som 
venner og familie. Der skal dog altid være 
én i selskabet, der er ansat i virksom-
heden.

** Rabatbillet voksne 110 DKK (normalpris 
160 DKK), rabatbillet barn 65 DKK (nor-
malpris 90 DKK).

EKSPONERING:

Logo på hjemmesiden

STØTTEFISK
10.000 DKK



”HVAD ER HOLDNING UDEN HANDLING?
ET GLASFISK SPONSORAT ER EN KONKRET 

HANDLING, DER UNDERSTØTTER VORES 
HOLDNING TIL OMSORG FOR 

KLIMA OG MILJØ”

Kim Slavensky, 

Direktør PHØNIX TAG Energi A/S

”VI ER STOLTE AF AT VÆRE 
SØLVFISK-SPONSOR, OG SER 

DET SOM EN GOD MULIGHED FOR 
AT PROFILERE OS SOM EN 
VIRKSOMHED, DER TAGER 

ANSVAR FOR NATUREN”

Søren Devantié, 

Adm. direktør, Itide

”SOM HELE DANMARKS 
ISMEJERI ER VI STOLTE AF AT 

STØTTE EN AF HELE DANMARKS 
STORE ATTRAKTIONER”

Christian Brink, 

Kommerciel direktør for Premier Is
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