Sponsorkoncept

SAMMEN MED OS

ZOOs naturlove
Vi forstår dyrenes rige. Dyrenes regler. I Odense ZOO er det naturlovene,
der hersker, og vi giver dig lige præcis lov til at komme så tæt på, at du bliver

trukket ind i dyrenes verden, men holder dig også så langt fra, at dyrene kan
leve ugeneret og på deres præmisser. Det er nemlig, når vi lukker dig ind,
at vi kan lære dig alt det, du ikke vidste, du gerne ville vide.
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Sponsorater
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•
•
•
•

Kuldet
Flokken
Slægten
Riget

20.000 kr.
50.000 kr.
125.000 kr.
250.000 kr.
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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.
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Kuldet
20.000 kr.
EKSPONERING

HOSPITALITY

NETVÆRK - EVENTS

•

Certifikat til virksomheden

•

2 personlige årskort til Odense ZOO

•

4 årlige netværksarrangementer

•

Nyhedsbrev til sponsornetværket

•

20 sponsorbilletter til Odense ZOO

•

•

Logo på sponsortavle i haven

•

1 personligt ZOO Ambassadørkort

Deltagelse for 1 person til
netværksarrangementer

•

Logo på Odense ZOOs hjemmeside

•

2.500 kr. doneres til navngivet internationalt
naturbevarelsesprojekt
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Flokken
50.000 kr.
EKSPONERING

HOSPITALITY

NETVÆRK - EVENTS

•

Certifikat til virksomheden

•

4 personlige årskort til Odense ZOO

•

4 årlige netværksarrangementer

•

Nyhedsbrev til sponsornetværket

•

40 sponsorbilletter til Odense ZOO

•

•

Logo på sponsortavle i haven

•

1 personligt ZOO Ambassadørkort

Deltagelse for 2 personer til
netværksarrangementer

•

Logo på Odense ZOOs hjemmeside

•

•

Et årligt VIP-arrangement

•

Eksponering på tavle ved dyr i haven

10% rabat på yderligere tilkøb af produkter i
Odense ZOO

•

Kontaktliste over Odense ZOOs sponsorer

•

Brug af Odense ZOOs logo på egen hjemmeside

•

Indgå i udbudsrunder på fremtidige projekter

•

2.500 kr. doneres til årligt dyreprojekt i ZOO

•

2.500 kr. doneres til navngivet internationalt
naturbevarelsesprojekt

•

5.000 kr. Content - eksponering
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Slægten
125.000 kr.
EKSPONERING

HOSPITALITY

NETVÆRK - EVENTS

•

Certifikat til virksomheden

•

4 personlige årskort til Odense ZOO

•

4 årlige netværksarrangementer

•

Nyhedsbrev til sponsornetværket

•

1 VIP-virksomhedsårskort til Odense ZOO

•

•

Logo på sponsortavle i haven

•

100 sponsorbilletter til Odense ZOO

Deltagelse for 3 personer til
netværksarrangementer

•

Logo på Odense ZOOs hjemmeside

•

1 personligt ZOO Ambassadørkort

•

Et årligt VIP-arrangement

•

Eksponering på tavle ved dyr i haven

•

•

Kontaktliste over Odense ZOOs sponsorer

•

Brug af Odense ZOOs logo på egen hjemmeside

15 % rabat på yderligere tilkøb af produkter i
Odense ZOO

•

•

Brug af Odense ZOO i egen markedsføring (case)

Koordination af rammer for årligt
virksomhedsarrangement (fx medarbejder-,
kunde- eller familiedag)

•

2.500 kr. doneres til årligt dyreprojekt i ZOO

•

Indgå i udbudsrunder på fremtidige projekter

•

2.500 kr. doneres til navngivet internationalt
naturbevarelsesprojekt

•

10.000 kr. Content - eksponering
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Riget
250.000 kr.
EKSPONERING

HOSPITALITY

NETVÆRK - EVENTS

•

Certifikat til virksomheden

•

X personlige årskort til Odense ZOO efter aftale

•

4 årlige netværksarrangementer

•

Nyhedsbrev til sponsornetværket

•

2 VIP-virksomhedsårskort til Odense ZOO

•

•

Logo på sponsortavle i haven

•

X sponsorbilletter til Odense ZOO efter aftale

Deltagelse for 4 personer til
netværksarrangementer

•

Logo på Odense ZOOs hjemmeside

•

2 personlige ZOO Ambassadørkort

•

Et årligt VIP-arrangement

•

Eksponering på tavle ved dyr i haven

Kontaktliste over Odense ZOOs sponsorer

Brug af Odense ZOOs logo på egen hjemmeside

20% rabat på yderligere tilkøb af produkter i
Odense ZOO

•

•

•

•

•

Brug af Odense ZOO i egen markedsføring (case)

Koordination af rammer for årligt
virksomhedsarrangement (fx medarbejder-,
kunde- eller familiedag)

•

Sponsorlogo på ekstern og intern markedsføring

•

Indgå i udbudsrunder på fremtidige projekter

•

5.000 kr. doneres til årligt dyreprojekt i ZOO

•

5.000 kr. doneres til navngivet internationalt
naturbevarelsesprojekt

•

25.000 kr. Content - eksponering
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ZOO er til
for dyrene
Og Odense ZOO er til for dig. Så enkel er hemmeligheden bag
Fyns største turistattraktion.
Vores ambitioner er høje, og vi fortsætter udviklingen med
dyrevelfærd på højeste niveau og vilde oplevelser for havens
mange gæster.
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FUNDAMENT

Vores værdier
Alt, hvad vi gør i Odense ZOO, bygger på vores værdier

ANERKENDELSE

SAMMENHOLD

ANSVARLIGHED

Værdier, som skaber fundamentet for Odense ZOOs medarbejdere,
når de hvert år er værter for ca. 400.000 gæster – og selvfølgelig også, når vi
samarbejder om sponsorater.
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Sponsorniveau
SPONSORPAKKER
Priser

Kuldet

Flokken

Slægten

Riget

20.000

50.000

125.000

250.000

SPONSORYDELSER
Invitation for antal personer til min. 4 årlige netværksarrangementer

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

Personlige årskort til Odense ZOO

2

4

4

Efter aftale

Sponsorbilletter til Odense ZOO

20

40

100

Efter aftale

2.500 kr.

2.500 kr.

2.500 kr.

5.000 kr.

Donation til navngivet internationalt naturbevarelsesprojekt
Donation til årligt specifikt dyreprojekt i Odense ZOO

2.500 kr.

2.500 kr.

5.000 kr.

Eksponering (content konto)

5.000 kr.

10.000 kr.

25.000 kr.

10 %

15 %

20 %

1

2

Rabat på tilkøb af produkter i Odense ZOO

Koordination af og rammer for årlige erhvervspakker til arrangementer
Certifikat til ophængning i virksomheden

✓

✓

✓

✓

Nyhedsbrev til sponsornetværket

✓

✓

✓

✓

Sponsorlogo på sponsortavle i haven og på Odense ZOOs hjemmeside

✓

✓

✓

✓

ZOO Ambassadørkort

✓

✓

✓

✓

Eksponering på tavle ved dyr i haven

✓

✓

✓

Indgå i udbudsrunder på fremtidige projekter

✓

✓

✓

Kontaktliste over samtlige af ZOOs sponsorer

✓

✓

✓

Årligt VIP-arrangement

✓

✓

✓

Brug af Odense ZOOs logo på egen hjemmeside

✓

✓

✓

Brug af Odense ZOO i egen markedsføring (case)

✓

✓

✓

✓

✓

VIP-virksomhedsårskort til Odense ZOO
Sponsorlogo på ekstern og intern markedsføring

✓
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Mulighederne
er mange
Få mulighed for at komme tættere på dine kunder. Invitér
dem f.eks. til uforglemmelige oplevelser i Odense ZOO efter
lukketid.
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.
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.

Vi har samlet et udpluk af de muligheder, som foreligger din
virksomhed
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Tilkøbsmuligheder
Sådan kan du skabe værdi for din virksomhed

MØDER & ARRANGEMENTER

EKSPONERING

Pris pr. person

Pris pr. person

Min. antal

589

8

Ekstra logo på dyr uden sponsor

2.000

Efter aftale

8

Logo på trækvogn

2.000

529

16

Logo på ZOOtog

5.000

1.295

20

Fest i ZOO - arrangement i Safari Lounge

549

12

Grillarrangement i ZOO

349

12

Julefrokost i ZOO

639
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Dagsmøde
Netværksmøde m. indlæg fra ZOO-direktøren
Sushi ved søkøer
Polarmiddag ved pingvinerne
- en kulinarisk oplevelse

Fra 1.100

4

200

20

Fra 599

10

1 time med en ZOOformidler

1.100

4

Dyrepasser for en dag

5.000

1

Besøg Darwins hus med ZOOguide - 1 time

2.000

4

Aftenrundvisning - 2 timer (efter lukketid)
Teambuilding i 2 timer
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Årskort
Dagsbilletter

495
Fra 195

DIVERSE

OPLEVELSER
Dagrundvisning - 1 time

BILLETTER

Adoptér et dyr

Fra 250

Naturbevarelse

Ubegrænset beløb

Berigelse af dyr - donation til udvalgt dyr

Efter aftale
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Odense ZOO
Platforme
Platforme
LinkedIn

Antal følgere/modtagere
1.984

Instagram

26.000

Facebook

117.000

B2C nyhedsbrev

28.500

B2B nyhedsbrev

91
sponsorer

Årligt antal gæster i haven

Gæsternes anmeldelser

4,5 ud af 5
på Google

4,5 ud af 5
på TripAdvisor

+6.700 anmeldelser

Travellers’ Choice 2020

370.000
2020
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Sponsorarrangementer 2021
Odense ZOO har normalt åbent 365 dage om året, og I har altid
mulighed for at benytte jeres værdikonto til billetter eller årskort til
virksomheden eller virksomhedens medarbejdere.
JANUAR – FEBRUAR

Lysaftener i ZOO (Aflyst i 2021)
Odense ZOO holder lysaftener alle lørdage i januar og februar fra kl. 17-21. Dyk med
ned under overfladen, når vi sætter fokus på livet inder vand med gopler, havfruer og
meget mere. Der er også lysaftener alle dage i vinterferien d. 13.-20. februar.
APRIL

Sponsornetværksmøde: Naturbevarelse
28.04.2021 kl. 8.00-10.00
Fokus: Indvielse af Odense ZOOs nye anakondaanlæg
MAJ

Sponsornetværksmøde med familien: Odense ZOO 91-år
16.05.2021 kl. 10.00-12.00
Fokus: Odense ZOOs historie
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Sponsorarrangementer 2021
JUNI

Sponsornetværksmøde: ZOO Ambassadører
17.06.2021 kl. 8.00-10.00
Fokus: Alle ZOO Ambassadører inviterer en samarbejdspartner med til mødet
SEPTEMBER

Sponsornetværksmøde: Bæredygtighed
02.09.2021 kl. 17-19.30
Fokus: Aktivitet i haven afsluttende med grillaften
OKTOBER

Halloween i Odense ZOO
Odense ZOO afholder Halloween med ZoombieZOO i perioden 16.10.21 – 24.10.21.
har vil være rig mulighed fora t opleve Odense ZOO på den uhyggelige måde.
NOVEMBER

Sponsornetværksmøde med familien: Sammenhold & Ansvarlighed
18.11.2021 kl. 17.00-18.30
Fokus: Åbning og indvielse af ”Jul i ZOO 2021”
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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.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i flokken.

Med ønsket om en lang, god relation
Bjarne Klausen

Sponsorkoncept 2021

17

