
Tropebyen Slagelse
Sponsorater

Sponsor

5.000,- 2 årskort, sponsor for et dyr: kategori 1, vist på sponsortavle, navn 
nævnt på sponsorlisten, link på Internet www.tropebyen.dk , 
deltagelse på årligt sponsormøde, deltagelse i årlig fællesannonce 
i lokale medier.

Erhvervssponsor

10.000,- 4 årskort, sponsor for 1 dyr sponsor for et dyr: kategori 1 - 2, vist på 
sponsortavle, adgang til temaarrangementer, navn nævnt på 
sponsorlisten, link på Internet www.tropebyen.dk , deltagelse på 
årligt sponsormøde, deltagelse i årlig fællesannonce i lokale medier.

VIP-sponsor

25.000,- 10 årskort, sponsor for 1 dyr sponsor for et dyr: kategori 1 - 3, vist på 
sponsortavle, anvendelse af mødelokaler 1 gang årligt inkl. 1 
rundvisning, adgang til temaarrangementer, mulighed for at deltage i 
rejser til andre attraktioner, navn nævnt på sponsorlisten, link på 
Internet www.tropebyen.dk , deltagelse på årligt sponsormøde, 
deltagelse i årlig fællesannonce i lokale medier. Skilt med eget 
navn på sponsorvæg.

Super VIP-sponsor

50.000,- 20 årskort, sponsor for et bestemt dyr (dyr: kategori 1 - 4) og dets 
område, vist på sponsortavle, anvendelse af mødelokaler 2 gange 
årligt inkl. 2 rundvisninger, adgang til temaarrangementer, mulighed 
for at deltage i rejser til andre attraktioner, navn nævnt på 
sponsorlisten, link på Internet www.tropebyen.dk , deltagelse på 
årligt sponsormøde, deltagelse i årlig fællesannonce i lokale medier. 
Skilt med eget navn på sponsorvæg
Man indbydes til samarbejdsaftale ang. virksomhedens produkter og 
ydelser.

Hovedsponsor

100.000,- 40 årskort, sponsor for et bestemt dyr (dyr: kategori 1 - 5) og dets 
område, anvendelse af mødelokaler efter behov inkl. 4 
rundvisninger, adgang til temaarrangementer, mulighed for at 
deltage i rejser til andre attraktioner, navn nævnt på sponsorlisten, 
link på Internet, deltagelse på årligt sponsormøde, deltagelse i årlig 
fællesannonce i lokale medier, logo på forside af www.tropebyen.dk, 
Skilt med eget navn på sponsorvæg.
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Der gives desuden tilbud om en samarbejdsaftale m.h.t. 
virksomhedens ydelser og produkter.

(eksempel på opstilling)

Hovedsponsorat

Markedsføring som hovedsponsor alle steder hvor ”Tropebyen 
Slagelse” indgår.

Ret til at markedsføre sig som hovedsponsor for ”Tropebyen 
Slagelse”.

Ret til at bruge ”Tropebyen Slagelses” faciliteter til mødeaktiviteter.

Ret til at bruge ”Tropebyen Slagelses” logo i annoncering.

Som hovedsponsor får man lov til at vælge et af de mest attraktive 
dyr som findes i ”Tropebyen Slagelse”. Sponsoratet vil blive 
fremhævet.

Dette sponsorat gælder i 3 år efter åbningen af ”Tropebyen 
Slagelse”.

Sponsoratets pris: kr. 100.000,-

Tropebyen Slagelse. Sponsorudvalget: turistchef Jørgen Rasmussen, forretningsfører Hans Prammann og 
teknisk leder Max Bjørneskov
e-mail: prammann@stofanet.dk  

Sponsorater over kr. 100.000,- 
forhandles individuelt i rimeligt omfang efter sponsors ønsker og behov.

Sponsorskilt på hver P-plads (650 pladser) kr. 1.000,- pr. skilt. 

Sponsoratet gælder fra tegningen til et år efter åbningen af ”Tropebyen Slagelse”.

Sponsortavlen er en tavle, der altid vil være synligt tilstede i ”Tropebyen Slagelse”.

Sponsor for et dyr. Dyrene er inddelt i 5 kategorier og man kan eksempelvis som 
hovedsponsor vælge frit blandt alle dyrene. Dette kan bruges som logo så længe 
man har en sponsoraftale.

Rundvisning skal forstås således at man som sponsor kan kontakte ”Tropebyen 
Slagelse” og få en gratis rundvisning inkl. det gældende antal årskort. 
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Dyrekategorier 1 - 5

Pattedyr:

Bæltedyr 2
Flagermus (f.eks. vampyr) 2
Dovendyr 3
Agouti 3
Kinkajou 3
Aber (evt. to eller flere arter) 3 og 4
Myresluger 4
Kæmpeodder 4
Brillebjørn 5 
Ozelot (evt. Margay) 5
Floddelfin 5

Krybdyr:

Lanseslange 2
Palmehugorm 2
Koralslanger (evt. ugifte lignende arter) 2 
Leguan (flere muligheder) 2 og 3
Bushmaster 3
Kongeboa 3
Skildpadder (evt. flere arter) 3 og 4
Anakonda (evt. to arter) 4
Kaiman (f.eks. sort caiman) 5 

Fisk:

Maller (både store sugemaller og rovlevende maller) 1
Cichlider (f.eks. Cichla fra Sydam.og flere arter fra Mellemam.) 1
Piratfisk 2
Ferskvandsrokker 2
Arapaima (verdens største ferskvandsfisk) 3

Padder:

Farvefrøer 1
Løvfrøer – Nataktive frøer 1
Pilegiftfrøer 2
Atelopus 2
(Frøer er måske vor tids dinosauruser og mange er på randen af udryddelse – 
Tema)



Fugle:

Rovfugl (flere muligheder) 2
Kolibri 2
Slagehalsfugl 2
Hejre 2
Tukan 2
Oropendola (eller anden væverfugl) 2
Papegøjer (evt. flere arter) 2 og 3
Hoatzin 3
Quetzal (Guatemalas nationalfugl) 3
Klippehane 3

Hvirvelløse:

Myrer 1
Sommerfugle 1
Biller (f.eks. Herkulesbiller) 1 
Fugleedderkopper 1

Planter:

Lianer 1
Palmer 1
Bromelier og andre epifytter 1 
Vinca – eller andre lægeplanter 1
Bananer - eller andre nytteplanter 1
”Kurare” tema om fremstilling af pilegift af planter 2 
Heliconia 2

(Dyrelisten skal opfattes vejledende, da man på forhånd ikke præcist ved, hvad der 
vil 
være muligt)


