
VÆRDIFULD
PROFILERING

GULD
PAKKEN

SØLV
PAKKEN

Med denne pakke 
kan du profilere din 
virksomhed og give 

dine ansatte en 
kulturel oplevelse

Med denne pakke 
vælger du et udvalg 
af vores muligheder

Med denne pakke 
vælger du en for-
nuftig basispakke

BRONZE
PAKKEN

Det er nemmere og billigere, end du tror. 
Madsby Legepark har rammerne til at tilbyde 
jer en rigtig stærk profilering.

Start din profilering i Madsby Legepark målrettet vores 
ca. 350.000 årlige gæster. I har bl.a. mulighed for at 
reklamere på Madsbytoget, på bådene i søen ved Mads-
by Legepark og ikke mindst giver vi jer muligheden 
for at  navnegive et madpakkehus. Vi tilbyder jer også 
muligheden for at kombinere nedenstående pakker. 

Læs mere om de mange muligheder på næste side.

LÆS OM VORES 
PAKKER PÅ 

NÆSTE SIDE

MADSBY LEGEPARK
Lumbyesvej 45
7000 Fredericia



VÆRDIFULD PROFILERING
MADSBYTOGET
Det kører i sæsonen fra Madsby Legepark 
til Minibyen, Vandrehjemmet, Fredericia 
Idrætscenter og Hotel Fredericia. 
I sommerhalvåret kører Madsbytoget også i 
Fredericia Midtby, når der er krydstogt an-
løb. Og i december måned kører Madsbyto-
get som Juletog i Fredericia Midtby. 
Toget kører med ca. 30.000 gæster om året. 

Lumbyesvej 45 
7000 Fredericia
Tlf. 7210 6862

BÅDENE
Vi råder over 15 både der kan lejes af vores 
gæster til en tur på søen. Bådene ligger 
synlige hele sæsonen og der udlejes mellem 
6- og 7.000 både om året. 

MADPAKKEHUSENE
Vi har 3 madpakkehuse, som er meget syn-
lige og benyttes af parkens gælster hele året 
rundt.

GULDPAKKEN
25.000 kr./år

ved 3 årig aftale: 20.000 kr./år.

Skarp profilering på 
Madsbytoget.

Profilering på én af vores 
både i søen ved 

Madsby Legepark.

Firmanavn på Madpakkehus 
nr. 3. Huset har plads til ca. 90 

gæster.

1 x årlig adgang til et madpa-
kke- hus, en hel dag inkl. brug 

af grill.

1 x aktivitetsdag i Madsby 
Legepark, med fx minigolf og 

waterballs. Op til 50 personer.

SØLVPAKKEN
10.000 kr./år

ved 3 årig aftale: 8.000 kr./år.

Profilering på én af vores 
både i søen ved Madsby Lege-

park.

Firmanavn på Madpakkehus 
nr. 2. Huset har plads til ca. 80 

gæster.

1 x årlig adgang til et madpa-
kke- hus, en hel dag inkl. brug 

af grill.

Top placering på vores spon-
sortavler i Madsby Legepark.

BRONZEPAKKEN
5.000 kr./år

ved 3 årig aftale: 3.500 kr./år.

Firmanavn på Madpakkehus 
nr. 1. Huset har plads til ca. 40 

gæster.

Top placering på vores spon-
sortavler i Madsby Legepark.

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!


