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HUNDESTEJLESPONSORAT
Sponsoraftalen er gældende i 12 måneder.
Pris: 15.000 kr. ekskl. moms.  

AQUA Akvarium & Dyreparks modydelser

Eksponeringsplatform:

 •   Firmanavn centralt placeret i AQUA-bygningen, bl.a. ved hovedindgangen 

 •    Firmanavn ved udstillingen af danske krybdyr og padder

 •   Firmanavn i årsberetning

 •   Firmanavn på AQUA Akvarium & Dyreparks hjemmeside

  •    Certifikat til ophængning i din virksomhed

 •   AQUAs logo til brug i din markedsføring. 

Besøgspakke med fordele:

 •   20 sponsorfribilletter 

  •    1 VIP sponsorkort; gratis adgang i et år for 2 voksne og 1–4 børn (udstedes mod aflevering af voucher ved personlig  
henvendelse i receptionen i AQUA Akvarium & Dyrepark for alle kortholdere)

Netværk:

 •   Deltagelse for 1 person + 1 ledsager til det årlige store netværksarrangement ”Nytårskur”.
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STØT VORES FÆLLES DANSKE NATUR – DEN 
HAR BRUG FOR, AT VI STÅR SAMMEN! 

Naturen i Danmark er din og min, og vi kan gøre en for- 

skel, hvis vi står sammen om det. Med et sponsorat i 

AQUA Akvarium & Dyrepark støtter du og din virksom-

hed udbredelse af den viden, der gør både voksne og 

børn i stand til at passe på naturen og indgå i et bæ-

redygtigt samspil med den natur, vi skal give videre til 

kommende generationer. Netop her i Silkeborg er det 

tydeligt, hvor smuk og givende vores danske natur er, 

og med et sponsorat tager du og din virksomhed syn-

ligt del i udviklingen af AQUA Akvarium & Dyrepark og 

de mange forskellige aktiviteter, der foregår i akvariet 

og dyreparken til glæde for vores gæster, for Silkeborg 

og vores fælles natur.

AQUA Akvarium og Dyrepark er en almennyttig fond, og 

vores aktiviteter har to overordnede mål. Det ene er at 

brede viden og ikke mindst fascination ud til ALLE gen-

nem spændende, intense eller sjove oplevelser. Vi ræk-

ker ud efter børnene, når de er i skole eller institution, vi 

når ud til familierne, erhvervsgrupperne og mennesker i 

alle tænkelige sammenhænge. Det andet hovedmål er 

vores kontinuerte indsatser i forbindelse med bevarings-

projekter. F.eks. er AQUA Akvarium og Dyrepark tro mod 

sit DNA og som Danmarks Oddercenter arbejder vi til 

stadighed for at sikre de danske oddere med henblik på, 

at en stabil population fortsat vil trives. I vores arbejde har 

vi fokus på alle de danske arter, der har behov for hjælp i 

form af formidling, forskning eller bevaringsindsatser.   

NATUR OG FÆLLES ANSVAR ER OPPE I TIDEN

Aldrig har natur og naturens fremtid være mere oppe i 

tiden end nu, og forskerne spår, at det bliver endnu vigti-

gere for den brede befolkning i fremtiden. Som sponsor i 

AQUA Akvarium & Dyrepark er jeres virksomhed en del 

af det fælles arbejde via jeres støtte til de aktiviteter og 

indsatser vi hver dag yder. Et sponsorat viser, at du og din 

virksomhed tager ansvar, og den værdi kan bruges i både 

markedsføring, overfor jeres personale, kunder og sam-

arbejdspartnere samt som en del af jeres CSR-politik.

Samtidig byder sponsoratet på mulighed for at deltage i 

et netværk med andre sponsorer og knytte forbindelser 

for fremtiden. 



 

ABORRESPONSORAT
Sponsoraftalen er gældende i 12 måneder.
Pris: 22.500 kr. ekskl. moms.  

AQUA Akvarium & Dyreparks modydelser

Eksponeringsplatform:

 •  Firmanavn centralt placeret i AQUA-bygningen, bl.a. ved hovedindgangen

 • Firmanavn ved udstilling af ”Vandets vej og livet i vandet” om ferskvand i dansk natur

 •  Firmanavn i årsberetning

 •  Firmanavn på AQUA Akvarium & Dyreparks hjemmeside

  •   Certifikat til ophængning i din virksomhed

 •  AQUAs logo til brug i din markedsføring. 

Besøgspakke med fordele:

 • 45 sponsorfribilletter 

  •   1 VIP sponsorkort; gratis adgang i et år for 2 voksne og 1–4 børn (udstedes mod aflevering af voucher ved personlig  
henvendelse i receptionen i AQUA Akvarium & Dyrepark for alle kortholdere)

Netværk:

 •   Deltagelse for 1 person + 1 ledsager til det årlige store netværksarrangement ”Nytårskur”

 •   Invitation til sponsor VIP (1 person) ved indvielser af nyheder o.lign.

Aborre
ØRREDSPONSORAT
Sponsoraftalen er gældende i 12 måneder.
Pris: 35.000 kr. ekskl. moms.  

AQUA Akvarium & Dyreparks modydelser

Eksponeringsplatform:

 •  En gang årligt samarbejdes om post på AQUAs platforme – fælles content 

 •  Firmanavn ved udstilling af ”Vandets vej og livet i vandet” om ferskvand i dansk natur

 •  Firmanavn i årsberetning

 •  Firmanavn og link på AQUA Akvarium & Dyreparks hjemmeside

 • Beskrivelse på AQUA Akvarium & Dyreparks hjemmeside – citat eller story

  •   Certifikat til ophængning i din virksomhed

 •  AQUAs logo til brug i din markedsføring 

Besøgspakke med fordele:

 •  70 sponsorfribilletter 

  •    2 VIP sponsorkort; gratis adgang i et år for 2 voksne og 1–4 børn (udstedes mod aflevering af voucher ved personlig  
henvendelse i receptionen i AQUA Akvarium & Dyrepark for alle kortholdere)

Netværk:

 •   Deltagelse for 2 personer + 2 ledsagere til det årlige store netværksarrangement ”Nytårskur”.

 •   Invitation til sponsor VIP (2 personer) ved indvielser af nyheder o.lign.
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Akvarium & Dyrepark

GEDDESPONSORAT
Sponsoraftalen er gældende i 36 måneder.
Pris: 70.000 kr. ekskl. moms pr. år.

AQUA Akvarium & Dyreparks modydelser

Eksponeringsplatform:

 • Firmanavn centralt placeret i AQUA-bygningen, bl.a. ved hovedindgangen

 • Firmanavn ved sponsordyr

 • Firmanavn i årsberetning

 •  Firmanavn og link på AQUA Akvarium & Dyreparks hjemmeside

 •  Beskrivelse på AQUA Akvarium & Dyreparks hjemmeside – citat eller story

 •  En gang årligt laves fælles konkurrence eller content på sociale medier, hvor AQUA deler sponsorens  
konkurrence/content på egne platforme.

  •  Certifikat til ophængning i din virksomhed

 • AQUAs logo til brug i din markedsføring.

Besøgspakke med fordele:

 • 125 sponsorfribilletter

  •   3 VIP sponsorkort; gratis adgang et år for 2 voksne og 1–4 børn (udstedes mod aflevering af voucher ved personlig  
henvendelse i receptionen i AQUA Akvarium & Dyrepark for alle kortholdere)

  •   12 personlige Årskort med værdifulde fordele (udstedes mod aflevering af voucher ved personlig henvendelse  
i receptionen i AQUA)

 • Aftenrundvisning for 25 personer.

Netværk:

 •  Deltagelse for 3 personer + 3 ledsagere til det årlige store netværksarrangement ”Nytårskur”

 •  Invitation til sponsor VIP (3 personer) ved indvielser af nyheder o.lign.
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MALLESPONSORAT
Sponsoraftalen er gældende i 36 måneder.
Pris: 140.000 kr. ekskl. moms pr. år.

AQUA Akvarium & Dyreparks modydelser

Eksponeringsplatform:

 • Firmanavn centralt placeret i AQUA-bygningen, bl.a. ved hovedindgangen

 • Firmanavn ved sponsordyr

 • Firmanavn i årsberetning

 •  Firmanavn og link på AQUA Akvarium & Dyreparks hjemmeside

 •  Beskrivelse på AQUA Akvarium & Dyreparks hjemmeside – citat eller story

 •  En gang årligt laves fælles konkurrence eller content på sociale medier, hvor AQUA deler sponsorens  
konkurrence/content på egne platforme.

  •  Certifikat til ophængning i din virksomhed

 • AQUAs logo til brug i din markedsføring.

Besøgspakke med fordele:

 • 250 sponsorfribilletter

  •   6 VIP sponsorkort; gratis adgang et år for 2 voksne og 1–4 børn (udstedes mod aflevering af voucher ved personlig  
henvendelse i receptionen i AQUA Akvarium & Dyrepark for alle kortholdere)

  •   24 personlige Årskort med værdifulde fordele (udstedes mod aflevering af voucher ved personlig henvendelse  
i receptionen i AQUA)

 • Aftenrundvisning for 50 personer.

Netværk:

 •  Deltagelse for 6 personer + 6 ledsagere til det årlige store netværksarrangement ”Nytårskur”

 •  Invitation til sponsor VIP (6 personer) ved indvielser af nyheder o.lign.
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