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300.000 GÆSTER,  
FORENINGSAKTIVE  
OG PUBLIKUMMER,  

OM ÅRET

… ØJEBLIKKE AF LYKKE

SEKS PAKKER 
+ EN LILLE NY

ERHVERVSPARTNERE



SEKS MULIGHEDER FOR ERHVERVSPARTNERSKAB

SILENT
10.000 KR/ÅR

 PROFILERINGSPAKKE (S)

STAKEHOLDER
20.000 KR/ÅR

 PROFILERINGSPAKKE (M)  
+ NETVÆRKSMØDER OG

 PARTNEREVENTS

BRONZE
25.000 KR/ÅR

 PROFILERINGSPAKKE (S)  
+ 30 KLIP

SØLV
50.000 KR/ÅR

 PROFILERINGSPAKKE (M)  
+ 60 KLIP

I PROFILERINGSPAKKEN FÅR DU
→ Profilering på digitale skærme
→ Logo i foyer, på website, på facade 
→  Adgang til partnerportalen, billetadministration 

så du altid får bedst ledige – kategori A
→ Egen indgang og garderobe til store events
→ Adgang til ekspresbar og pausedrinks
→ Særtilbud og presale
→  Invitationer til netværksmøder og partnerevents 

(undtagen Silent partner)

1 KLIP ER FLEKSIBELT OG KAN BRUGES TIL
→ Eventbillet
→ Upgrade til VIP-billetter
→  Middag/tapas/anretning i til knytning til event  

inkl vin, øl, vand 
→ Blød bar hele aftenen
→  VIP upgrade af bar  

(inkl. luksusvine og drinks

TILKØBSMULIGHEDER OG RABATTER  
– KUN  FOR  PARTNERE

→ 10% på julefrokost og selskabscatering 
→ 20% på leje af lounge 1 & 2 
→ 20 ekstra klip: 8500,-
→ Tribunebanner 5000,-
→  LED skærm før event/pause/efter event  

5-10.000,- afhængig af publikumstal
→  Egen erhvervspartnerindgang og gratis  

garderobe ved store events

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET – ENKELT OG FLEKSIBELT – PROFILERING + KLIP

→  Silent: For dig der vil være 
synlig med logo, men ikke 
ønsker at deltage i netværk 
og events.

→  Stakeholder: For dig der 
både vil være synlig med 
logo og have mulighed for 
at deltage i netværk og 
stake holdermøder, men ikke 
 ønsker klip til events.

→  Bronze: For dig der gerne 
vil lidt af det hele: Være 
 synlig med logo str. S, del-
tage i events og tage del i 
 netværksmøder og partner-
events. Du får 30 klip.

→  Sølv: Her er du både synlig 
med logo og som en aktiv 
partner, og du kan  benytte 
klip til fx personale- og 
kunde events, middage mv. 
Du får 60 klip og alle logoer 
i str. M.



GULD
100.000 KR/ÅR

 PROFILERINGSPAKKE (L)  
+ 120 KLIP

PLATIN
185.000 KR/ÅR

 PROFILERINGSPAKKE (XL)  
+ 240 KLIP

I ARENA NÆSTVED vil vi gerne invitere vækstlaget 
af virksomheder med i netværket. Vi ønsker, at I 
 kommer godt fra start. Derfor lancerer vi et startup- 
tilbud fra  januar 2022. I får synlighed, I bliver en del 
af morgenmøderne, og vi giver jer adgang til events 
med rabatter og partnerfordele. 

I får præcis det samme som etablerede virksomheder, 
men med en rabat på 50 % i etableringsåret og  
25 % i det andet år, uanset hvilken pakke I vælger. 
 Rabatten beregnes fra den dato jeres CVR-nummer  
er  registreret. 

Vi håber, I vil tage godt imod tilbuddet og  bidrage 
aktivt i erhvervspartner net værket, hvor målet er at 
 styrke hinandens forretninger, udveksle viden og 
 erfaringer og  netværke, sam tidig med at vi  deler 
 kulturelle  oplevelser  sammen.

→  Guld: Her får du stor synlig-
hed, dit logo i str. L, 120 klip 
til events og middage, samt 
invitationer til partnerevents 
og netværksmøder.

→  Platin: Dit logo står øverst 
i str. XL, du får mulighed 
for særprofilering fx på 
 produkter eller inventar, der 
matcher din virksomhed, 
samt 240 klip til events og 
invitationer til alle partner-
events.

ALLE ERHVERVSPARTNERE FÅR SYNLIGHED  
I ARENA NÆSTVED. STØRRELSEN PÅ EKSPONERING  

AFHÆNGER AF VALGTE PAKKE S, M, L OG XL. 
PROFILERING SUPPLERES MED ET ANTAL KLIP.

VI HAR GJORT 
PLADS TIL STARTUPS 



ARENA NÆSTVED  oplever 
vækst og stor efter spørgsel 
som venue til sport, kon  fe-
rencer, shows og koncerter. 
 Erhvervspartner  net værket 
er et aktivt og åbent fælles-
skab, som har  ambitioner på 
hin andens vegne. Flere end 
300.000 foreningsaktive og 
publi kum mer  gæster os årligt.

Som partnerskabschef er det 
mit mål at styrke og udvide 
erhvervsnetværket, og sikre at 
vores partnere får værdi i net-
værket samtidig med, at Arena 
Næstved forankres lokalt.

Sammen med jer skaber Arena 
Næstved de største kultur- og 
idrætsevents, som ikke ville 
finde sted uden vores fælles 
engagement. Vi opfordrer flere 
til at blive en del af partner-
netværket, i målet om sammen 
at styrke  området og skabe 
stolthed og kvalitet i kulturlivet 
omkring Næstved.

Tak til jer der loyalt og trofast 
deltager i  netværket og vel-
kommen til jer, der har lyst  
til at være med. Vi glæder os  
til at lære jer at kende.

Mange hilsener

Katrine Nygaard Hansen
partnerskabschef  
Arena Næstved

LOKAL OPBAKNING  
OG FÆLLES OPLEVELSER


