GULD
PAKKEN
Med denne pakke
kan du profilere din
virksomhed og give
dine ansatte en
kulturel oplevelse

SØLV
PAKKEN
Med denne pakke
vælger du et udvalg
af vores muligheder

ALTERNATIV
PROFILERING
Skal din virksomhed profileres i Fredericias
købstad anno 1849?

BRONZE
PAKKEN
Med denne pakke
vælger du en fornuftig basispakke

Seniorer fra Danske Seniorer i Fredericia har siden 1986
været kernen i Minibyen, som byggere og som guider.
Kommunen støtter op med at stille værksteder, materiale og personaleressourcer til rådighed.
Som sponsor støtter du derfor op omkring seniorernes
frivillige arbejde, så man kan fastholde en udvikling i
Minibyen, til glæde for byens borgere, skolebørn og
turister der vil lære mere om Fredericia anno 1849.

LÆS OM VORES
PAKKER PÅ
NÆSTE SIDE
DEN HISTORISKE
MINIBY

Den Historiske
Miniby

Vestre Ringvej 98 C
7000 Fredericia

ALTERNATIV PROFILERING
STØT OP OM PROJEKTET

Skal din virksomhed være synlig i Den Historiske Miniby, og har du lyst til at vise dit
engagement overfor byens borgere, så er et
sponsorat den helt rigtige løsning.
Nedenfor har vi sammensat nogen pakkeløsninger, hvor vi tilbyder profilering og
kulturoplevelser i forskellige størrelsesordner. Hvis du støtter op om projektet i Den

Historiske Miniby, gør vi alt, hvad vi kan for
at profilere din virksomhed.

BLIV SPONSOR FOR DIT EGET HUS

Hvert år bygges der 10-15 nye huse i Den
Historiske Miniby. Derudover genopbygges
og renoveres 30-40 eksisterende huse. Du
kan være med til at sponsorere materialerne
til et eller flere huse, og få dit navn tilknyttet
huset. Ring og hør nærmere.

GULDPAKKEN

SØLVPAKKEN

BRONZEPAKKEN

20.000 kr./år

10.000 kr./år

5.000 kr./år

Navneret til madpakkestuen i
Minibyen

Profilering på sponsortavlen i
Minibyen

Synlighed på sponsortavlen
og i vores brochurer

Top profilering på sponsortavlen i Minibyen

Firmanavn i vores brochurer

Rundvisning på værkstederne
på Prangervej, op til 25
personer

Firmanavn i vores brochurer
1 x hyggeaften- eller dag i
Minibyen op til 50 personer,
med kaffe/kage og jeres egen
personlige guide
1 x foredragsaften i Minibyen
op til 50 personer, med kaffe/
kage og jeres egen personlige
guide

1 x hyggeaften- eller dag i
Minibyen op til 25 personer, med kaffe/kage under
besøget
Rundvisning på værkstederne
på Prangervej, op til 25
personer

1 x adgang til gruppepris i
Minibyen i sæsonen, op til 25
personer

Rundvisning på værkstederne
på Prangervej, op til 50
personer

KONTAKTOPLYSNINGER

Lyder det interessant? Så lad os tage en snak om de mange muligheder.
Skriv en mail til Rasmus Hygum Kurtzmann på rasmus.h.kurtzmann@fredericia.dk eller
Lars Landry Lynge på lars.lynge@fredericia.dk - lad os finde en løsning!

DEN HISTORISKE
MINIBY
Den HistoriskeVestre Ringvej 98 C
Fredericia
Miniby 7000
Tlf. 2086 4157

