Partnerskabsaftale

tanke
kraft
partner
Partnerskabets formål og værdier
Som partnere forpligter vi os overfor hinanden, og et fælles ønske om at
arbejde for en bæredygtig udvikling. Med et positivt syn på alle parters han
dlemuligheder vil vi gøre verdensmål til hverdagsmål.
Når mennesker mødes, sker der noget. Og vi vil med dette partnerskab
inviterer jer med i vores forum, hvor tanker og ideer bliver til virkelighed
og handling. Et forum hvor vi i fællesskab kan skabe opmærksomhed og
nysgerrighed omkring bæredygtighed og FN´s verdensmål, via oplevelser,
medrivende læring og foredrag.

Partnerskabets
indhold
· É
 t personligt årskort, som
giver adgang for kortindehaver
ifølge med op til to gæster
· Invitation for én deltager til
minimum et årligt arrange
ment eksklusivt for partnere
om bæredygtig udvikling

Vi ønsker at skabe et forum inspireret af to kendte danskere – H.C. Andersen
og H.C. Ørsted. Begge har på hver sin måde haft stor betydning for Dan
marks historie. Den ene blev Verdensberømt for sine eventyr, den anden for
opdagelsen af elektromagnetismen. De havde et spændende og givende
venskab, hvor de i krydsfeltet mellem hinandens viden og interesse skabte
noget helt unikt.

· S
 ærligt kvartalsvist nyheds
brev for partnere

Et forum hvor i som partner vil være med til at skabe grobunden, ikke bare
for dialogen i vores fremtidige events, men også i høj grad i vores arbejde
med den tredobbelte bundlinje og de værdier som følger med, når vi i fæl
lesskab holder fokus på vores handlinger og tanker om bæredygtighed og
det økonomiske, sociale og miljømæssige perspektiv.

· E
 vt. partnerspecifikt indhold
fremgår af bilag

Partnerskabet skal skabe værdi for alle de involverede parter. Vi forventer
en konstruktiv og løbende dialog med hinanden som grundlag for at udvikle
værdiskabelsen yderligere.

Primær
kontaktperson

Kim Grøn Hansen, partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650 / mail: kgh@naturkraft.dk

· S
 ynliggørelse af partner
skabet på Naturkrafts
hjemmeside

· P
 artnerskabets størrelse:
5.000 kr. ekskl. moms årligt

Partnerskabsaftale

Tankekraft
partner
Aftale mellem Fonden Naturkraft og

Partnerskabets indhold
· Ét personligt årskort, som giver adgang for kortindehaver
ifølge med op til to gæster
· Invitation for én deltager til minimum et årligt arrangement
eksklusivt for partnere om bæredygtig udvikling
· Særligt kvartalsvist nyhedsbrev for partnere
· Mulighed for at anvende et særligt partnerskabslogo i egen
markedsføring og kommunikation
· Synliggørelse af partnerskabet på Naturkrafts hjemmeside
· Evt. partnerspecifikt indhold fremgår af bilag
· Partnerskabets størrelse: 5.000 kr. ekskl. moms årligt

Partnerskabets varighed
Aftalen dækker perioden:
Partnerskabet evalueres og videreudvikles minimum en gang om året ud fra
Naturkrafts bæredygtighedskriterier samt partnerskabets formål og værdier.
I forbindelse med hermed har begge parter mulighed for at ophæve aftalen.

Kim Grøn Hansen, Naturkraft

kontaktperson
Kim Grøn Hansen
Partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650
Mail: kgh@naturkraft.dk

Partnerskabsaftale

Bære
kraft
partner

Partnerskabets
indhold
· É
 t personligt årskort, som
giver adgang for kortindehaver
ifølge med op til 4 gæster
· 10 dagsbilletter til Naturkraft

Partnerskabets formål og værdier
Som partnere forpligter vi os overfor hinanden, og et fælles ønske om at
arbejde for en bæredygtig udvikling. Med et positivt syn på alle parters han
dlemuligheder vil vi gøre verdensmål til hverdagsmål.
Når mennesker mødes, sker der noget. Og vi vil med dette partnerskab
inviterer jer med i vores forum, hvor tanker og ideer bliver til virkelighed
og handling. Et forum hvor vi i fællesskab kan skabe opmærksomhed og
nysgerrighed omkring bæredygtighed og FN´s verdensmål, via oplevelser,
medrivende læring og foredrag.
Vi ønsker at skabe et forum inspireret af to kendte danskere – H.C. Andersen
og H.C. Ørsted. Begge har på hver sin måde haft stor betydning for Dan
marks historie. Den ene blev Verdensberømt for sine eventyr, den anden for
opdagelsen af elektromagnetismen. De havde et spændende og givende
venskab, hvor de i krydsfeltet mellem hinandens viden og interesse skabte
noget helt unikt.
Et forum hvor i som partner vil være med til at skabe grobunden, ikke bare
for dialogen i vores fremtidige events, men også i høj grad i vores arbejde
med den tredobbelte bundlinje og de værdier som følger med, når vi i fæl
lesskab holder fokus på vores handlinger og tanker om bæredygtighed og
det økonomiske, sociale og miljømæssige perspektiv.
Partnerskabet skal skabe værdi for alle de involverede parter. Vi forventer
en konstruktiv og løbende dialog med hinanden som grundlag for at udvikle
værdiskabelsen yderligere.

· Invitation for to deltagere til
minimum et årligt arrange
ment eksklusivt for partnere
om bæredygtig udvikling
· S
 ærligt kvartalsvist nyheds
brev for partnere
· M
 ulighed for reservation af
mødelokale med plads til 20
personer uden beregning
(én gang årligt)
· M
 ulighed for at anvende et
særligt partnerskabslogo i
egen markedsføring og
kommunikation
· S
 ynliggørelse af partner
skabet på Naturkrafts
hjemmeside
· Invitation for én person
til at deltage i særlige be
givenheder, åbninger af nye
udstillinger/installationer og
lignende (en gang årligt)
· E
 vt. partnerspecifikt indhold
fremgår af bilag
· P
 artnerskabets størrelse:
15.000 kr. ekskl. moms årligt

Primær
kontaktperson

Kim Grøn Hansen, partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650 / mail: kgh@naturkraft.dk

Partnerskabsaftale

Bærekraft
partner
Aftale mellem Fonden Naturkraft og

Partnerskabets indhold
· Ét personligt årskort, som giver adgang for kortindehaver
ifølge med op til 4 gæster
· 10 dagsbilletter til Naturkraft
· Invitation for to deltagere til minimum et årligt arrangement
eksklusivt for partnere om bæredygtig udvikling
· Særligt kvartalsvist nyhedsbrev for partnere
· Mulighed for reservation af mødelokale med plads til 20 personer
uden beregning (én gang årligt)
· Mulighed for at anvende et særligt partnerskabslogo i egen
markedsføring og kommunikation
· Synliggørelse af partnerskabet på Naturkrafts hjemmeside
· Invitation for én person til at deltage i særlige begivenheder,
åbninger af nye udstillinger/installationer og lignende (en gang årligt)
· Evt. partnerspecifikt indhold fremgår af bilag
· Partnerskabets størrelse: 15.000 kr. ekskl. moms årligt

Partnerskabets varighed
Aftalen dækker perioden:
Partnerskabet evalueres og videreudvikles minimum en gang om året ud fra
Naturkrafts bæredygtighedskriterier samt partnerskabets formål og værdier.
I forbindelse med hermed har begge parter mulighed for at ophæve aftalen.

Kim Grøn Hansen, Naturkraft

kontaktperson
Kim Grøn Hansen
Partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650
Mail: kgh@naturkraft.dk

Partnerskabsaftale

Vilje
kraft
partner

Partnerskabets
indhold
· É
 t personligt årskort, som
giver adgang for kortindehaver
ifølge med op til 4 gæster
· 20 dagsbilletter til Naturkraft

Partnerskabets formål og værdier
Som partnere forpligter vi os overfor hinanden, og et fælles ønske om at
arbejde for en bæredygtig udvikling. Med et positivt syn på alle parters han
dlemuligheder vil vi gøre verdensmål til hverdagsmål.
Når mennesker mødes, sker der noget. Og vi vil med dette partnerskab
inviterer jer med i vores forum, hvor tanker og ideer bliver til virkelighed
og handling. Et forum hvor vi i fællesskab kan skabe opmærksomhed og
nysgerrighed omkring bæredygtighed og FN´s verdensmål, via oplevelser,
medrivende læring og foredrag.
Vi ønsker at skabe et forum inspireret af to kendte danskere – H.C. Andersen
og H.C. Ørsted. Begge har på hver sin måde haft stor betydning for Dan
marks historie. Den ene blev Verdensberømt for sine eventyr, den anden for
opdagelsen af elektromagnetismen. De havde et spændende og givende
venskab, hvor de i krydsfeltet mellem hinandens viden og interesse skabte
noget helt unikt.
Et forum hvor i som partner vil være med til at skabe grobunden, ikke bare
for dialogen i vores fremtidige events, men også i høj grad i vores arbejde
med den tredobbelte bundlinje og de værdier som følger med, når vi i fæl
lesskab holder fokus på vores handlinger og tanker om bæredygtighed og
det økonomiske, sociale og miljømæssige perspektiv.
Partnerskabet skal skabe værdi for alle de involverede parter. Vi forventer
en konstruktiv og løbende dialog med hinanden som grundlag for at udvikle
værdiskabelsen yderligere.

· Invitation for tre deltagere til
minimum et årligt arrange
ment eksklusivt for partnere
om bæredygtig udvikling
· S
 ærligt kvartalsvist nyheds
brev for partnere
· M
 ulighed for reservation af
mødelokale med plads til 30
personer uden beregning
(én gang årligt)
· M
 ulighed for at anvende et
særligt partnerskabslogo i
egen markedsføring og
kommunikation
· S
 ynliggørelse af partner
skabet på Naturkrafts
hjemmeside, samt på selve
Naturkraft
· Invitation for to personer
til at deltage i særlige be
givenheder, åbninger af nye
udstillinger/installationer og
lignende (en gang årligt)
· E
 vt. partnerspecifikt indhold
fremgår af bilag
· P
 artnerskabets størrelse:
25.000 kr. ekskl. moms årligt

Primær
kontaktperson

Kim Grøn Hansen, partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650 / mail: kgh@naturkraft.dk

Partnerskabsaftale

Viljekraft
partner
Aftale mellem Fonden Naturkraft og

Partnerskabets indhold
· Ét personligt årskort, som giver adgang for kortindehaver
ifølge med op til 4 gæster
· 20 dagsbilletter til Naturkraft
· Invitation for tre deltagere til minimum et årligt arrangement
eksklusivt for partnere om bæredygtig udvikling
· Særligt kvartalsvist nyhedsbrev for partnere
· Mulighed for reservation af mødelokale med plads til 30 personer
uden beregning (én gang årligt)
· Mulighed for at anvende et særligt partnerskabslogo i egen
markedsføring og kommunikation
· Synliggørelse af partnerskabet på Naturkrafts hjemmeside,
samt på selve Naturkraft
· Invitation for to personer til at deltage i særlige begivenheder,
åbninger af nye udstillinger/installationer og lignende (en gang årligt)
· Evt. partnerspecifikt indhold fremgår af bilag
· Partnerskabets størrelse: 25.000 kr. ekskl. moms årligt

Partnerskabets varighed
Aftalen dækker perioden:
Partnerskabet evalueres og videreudvikles minimum en gang om året ud fra
Naturkrafts bæredygtighedskriterier samt partnerskabets formål og værdier.
I forbindelse med hermed har begge parter mulighed for at ophæve aftalen.

Kim Grøn Hansen, Naturkraft

kontaktperson
Kim Grøn Hansen
Partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650
Mail: kgh@naturkraft.dk

Partnerskabsaftale

Driv
kraft
partner

Partnerskabets
indhold
· T
 o personlige årskort, som
giver adgang for kortindehaver
ifølge med op til 4 gæster
· 50 dagsbilletter til Naturkraft

Partnerskabets formål og værdier
Som partnere forpligter vi os overfor hinanden, og et fælles ønske om at
arbejde for en bæredygtig udvikling. Med et positivt syn på alle parters han
dlemuligheder vil vi gøre verdensmål til hverdagsmål.
Når mennesker mødes, sker der noget. Og vi vil med dette partnerskab
inviterer jer med i vores forum, hvor tanker og ideer bliver til virkelighed
og handling. Et forum hvor vi i fællesskab kan skabe opmærksomhed og
nysgerrighed omkring bæredygtighed og FN´s verdensmål, via oplevelser,
medrivende læring og foredrag.
Vi ønsker at skabe et forum inspireret af to kendte danskere – H.C. Andersen
og H.C. Ørsted. Begge har på hver sin måde haft stor betydning for Dan
marks historie. Den ene blev Verdensberømt for sine eventyr, den anden for
opdagelsen af elektromagnetismen. De havde et spændende og givende
venskab, hvor de i krydsfeltet mellem hinandens viden og interesse skabte
noget helt unikt.
Et forum hvor i som partner vil være med til at skabe grobunden, ikke bare
for dialogen i vores fremtidige events, men også i høj grad i vores arbejde
med den tredobbelte bundlinje og de værdier som følger med, når vi i fæl
lesskab holder fokus på vores handlinger og tanker om bæredygtighed og
det økonomiske, sociale og miljømæssige perspektiv.
Partnerskabet skal skabe værdi for alle de involverede parter. Vi forventer
en konstruktiv og løbende dialog med hinanden som grundlag for at udvikle
værdiskabelsen yderligere.

· Invitation for fire deltagere til
minimum et årligt arrange
ment eksklusivt for partnere
om bæredygtig udvikling
· S
 ærligt kvartalsvist nyheds
brev for partnere
· M
 ulighed for reservation af
mødelokale med plads til 50
personer uden beregning
(én gang årligt)
· M
 ulighed for at anvende et
særligt partnerskabslogo i
egen markedsføring og
kommunikation
· S
 ynliggørelse af partner
skabet på Naturkrafts
hjemmeside, samt på selve
Naturkraft
· Invitation for fire personer
til at deltage i særlige be
givenheder, åbninger af nye
udstillinger/installationer og
lignende (en gang årligt)
· E
 vt. partnerspecifikt indhold
fremgår af bilag
· P
 artnerskabets størrelse:
50.000 kr. ekskl. moms årligt

Primær
kontaktperson

Kim Grøn Hansen, partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650 / mail: kgh@naturkraft.dk

Partnerskabsaftale

Drivkraft
partner
Aftale mellem Fonden Naturkraft og

Partnerskabets indhold
· To personlige årskort, som giver adgang for kortindehaver
ifølge med op til 4 gæster
· 50 dagsbilletter til Naturkraft
· Invitation for fire deltagere til minimum et årligt arrangement
eksklusivt for partnere om bæredygtig udvikling
· Særligt kvartalsvist nyhedsbrev for partnere
· Mulighed for reservation af mødelokale med plads til 50 personer
uden beregning (én gang årligt)
· Mulighed for at anvende et særligt partnerskabslogo i egen
markedsføring og kommunikation
· Synliggørelse af partnerskabet på Naturkrafts hjemmeside,
samt på selve Naturkraft
· Invitation for fire personer til at deltage i særlige begivenheder,
åbninger af nye udstillinger/installationer og lignende (en gang årligt)
· Evt. partnerspecifikt indhold fremgår af bilag
· Partnerskabets størrelse: 50.000 kr. ekskl. moms årligt

Partnerskabets varighed
Aftalen dækker perioden:
Partnerskabet evalueres og videreudvikles minimum en gang om året ud fra
Naturkrafts bæredygtighedskriterier samt partnerskabets formål og værdier.
I forbindelse med hermed har begge parter mulighed for at ophæve aftalen.

Kim Grøn Hansen, Naturkraft

kontaktperson
Kim Grøn Hansen
Partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650
Mail: kgh@naturkraft.dk

Partnerskabsaftale

Handle
kraft
partner
Partnerskabets formål og værdier
Som partnere forpligter vi os overfor hinanden, og et fælles ønske om at
arbejde for en bæredygtig udvikling. Med et positivt syn på alle parters han
dlemuligheder vil vi gøre verdensmål til hverdagsmål.
Når mennesker mødes, sker der noget. Og vi vil med dette partnerskab
inviterer jer med i vores forum, hvor tanker og ideer bliver til virkelighed
og handling. Et forum hvor vi i fællesskab kan skabe opmærksomhed og
nysgerrighed omkring bæredygtighed og FN´s verdensmål, via oplevelser,
medrivende læring og foredrag.
Vi ønsker at skabe et forum inspireret af to kendte danskere – H.C. Andersen
og H.C. Ørsted. Begge har på hver sin måde haft stor betydning for Dan
marks historie. Den ene blev Verdensberømt for sine eventyr, den anden for
opdagelsen af elektromagnetismen. De havde et spændende og givende
venskab, hvor de i krydsfeltet mellem hinandens viden og interesse skabte
noget helt unikt.
Et forum hvor i som partner vil være med til at skabe grobunden, ikke bare
for dialogen i vores fremtidige events, men også i høj grad i vores arbejde
med den tredobbelte bundlinje og de værdier som følger med, når vi i fæl
lesskab holder fokus på vores handlinger og tanker om bæredygtighed og
det økonomiske, sociale og miljømæssige perspektiv.
Partnerskabet skal skabe værdi for alle de involverede parter. Vi forventer
en konstruktiv og løbende dialog med hinanden som grundlag for at udvikle
værdiskabelsen yderligere.

Primær
kontaktperson

Kim Grøn Hansen, partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650 / mail: kgh@naturkraft.dk

Partnerskabets
indhold
· T
 ilpasses ønsker og
muligheder
· P
 artnerspecifikt indhold
fremgår af bilag
· P
 artnerskabets størrelse:
fra 75.000 kr. ekskl. moms
årligt

Partnerskabsaftale

Handlekraft
partner
Aftale mellem Fonden Naturkraft og

Partnerskabets indhold
· Tilpasses ønsker og muligheder
· Partnerspecifikt indhold fremgår af bilag
· Partnerskabets størrelse: fra 75.000 kr. ekskl. moms årligt

Partnerskabets varighed
Aftalen dækker perioden:
Partnerskabet evalueres og videreudvikles minimum en gang om året ud fra
Naturkrafts bæredygtighedskriterier samt partnerskabets formål og værdier.
I forbindelse med hermed har begge parter mulighed for at ophæve aftalen.

Kim Grøn Hansen, Naturkraft

kontaktperson
Kim Grøn Hansen
Partnerskabskonsulent
Tlf. 5196 1650
Mail: kgh@naturkraft.dk

