Sammen med os...

ZOO med hjertet
ZOO er en hjertesag. Sagen handler om forskning og naturbevarelse lige
fra den mindste fugl til verdens truede rovdyr. Det er det, du støtter med
dit sponsorat. Til gengæld får du andel i vores sponsornetværk, historie
og brand, ligesom du får del i den ambitiøse udvikling, Odense ZOO er i
gang med. Når du er sponsor i Odense ZOO, går en stor del af dit
sponsorat direkte til Odense ZOO. Det kalder vi ZOO med hjertet.

Vælg mellem fem sponsorniveauer
Når du beslutter at blive sponsor hos ZOO, vælger du hvilket niveau, der
passer til din forretning. Her kan du vælge mellem fem forskellige pakker:

Eksklusiv sponsor

kr. 250.000,- heraf værdikonto kr. 125.000,-

Vision sponsor

kr. 120.000,-

heraf værdikonto kr. 60.000,-

Udvikling sponsor

kr. 60.000,-

heraf værdikonto kr. 30.000,-

Partner+ sponsor

kr. 35.000,-

heraf værdikonto kr. 17.500,-

Partner sponsor

kr. 15.000,-

heraf værdikonto kr. 3.000,-

Vi sætter penge ind på din værdikonto
Uanset hvilken af de fem sponsorpakker du vælger, giver vi noget tilbage.
Konkret sætter vi et beløb ind på din værdikonto, som du frit kan veksle
til oplevelser eller markedsføring i Odense ZOO.
Du kan også vælge at donere hele eller dele af værdikontoen til ZOOs
kontinuerte arbejde med naturbevarelse.

Et sponsorat i Odense ZOO
rummer 4 elementer
SALG
Få mulighed for at komme tættere på dine kunder.
Invitér dem f.eks. til uforglemmelige oplevelser i Odense ZOO
efter lukketid.

HR
Invitér dine medarbejdere til særlige events i ZOO. Der er mulighed
for teambuilding, rundvisninger og skræddersyede arrangementer
– eller personalegoder som f.eks. årskort og gavekort.

MARKETING
Præsentér dit produkt i den unikke kontekst, Odense ZOO er.
Vi drøfter den løsning, som er til gavn for både ZOO og din
virksomhed.

ZOO
Vi ved, at dit sponsorat af Odense ZOO ikke er tilfældigt valgt.
Du støtter netop ZOO, fordi du deler vores passion, og fordi
du har udvikling og vækst som din hjertesag.

Brug din værdikonto
Du kan veksle beløbet på din konto til de oplevelser og begivenheder, som du mener har mest værdi
for din virksomhed. Du kan f.eks. invitere dine kunder til sommerfest med grill og picnic i “Afrika”. Du
kan tage dine medarbejdere med i VinterZOO som en hyggelig optakt til julefrokosten. Eller præsentere
din virksomheds produkter i ZOO. Der er utallige muligheder, ligesom vi gerne tager en snak med dig,
hvis du har helt særlige ønsker eller forslag til, hvad der kan give din virksomhed størst værdi.

SALG
Dags- eller Fyraftensmøde
Sushi ved søkøer
Workshops

MARKETING
Eksponering for
ca. 350.000 gæster
Entrébilletter
Morgen- eller
Aften Ekspedition

HR
Grillarrangement
for hele virksomheden
Overnat i ZOO
Morgenrundvisning

ZOO
Unikke sponsorarrangementer
Eksklusivt netværk
Støt forskning og
naturbevarelse

Se mange flere muligheder på inspirationsarket

Uanset hvor stort dit sponsorat
er, kan du glæde dig
Med et sponsorat hos Odense ZOO får du noget igen. Din
virksomhed bliver en del af dyrenes verden, og du er med til at
støtte forskning og naturbevarelse. Samtidig kan du aktivere dit
sponsorat med oplevelser for både kunder og medarbejdere. Du får
også mulighed for at eksponere og markedsføre din virksomhed i
ZOO og indgå i en unik ramme. Du får redskaber til at vise, at du er
en del af ZOO og adgang til alle de andre sponsorer – et eksklusivt
netværk vi glæder os til at byde dig og din virksomhed velkommen i.

ZOO er til for dyrene
- og Odense ZOO er til for dig. Så enkel er hemmeligheden bag
kåringen som Europas bedste zoo. Den titel er vi stolte af.
Men vi skal videre. Videre mod et nyt mål, og målet er ambitiøst:
At blive verdens mest eventyrlige zoo.
For at indfri målsætningen fortsætter vi udviklingen med dyrevelfærd på højeste niveau og magiske oplevelser for hele familien.

Fundament af værdier
Alt hvad vi gør i Odense ZOO bygger på engagement, forandring,
fællesskab, ansvarlighed og begejstring. Værdier som skaber
fundamentet for ZOOs medarbejdere, når de hvert år er værter
for ca. 350.000 gæster, og selvfølgelig også når vi samarbejder
om sponsorater.

