
Bliv
erhvervspartner

- og få museumsfordele, som hele
virksomheden får glæde af



Museumsgoder til din arbejdsplads

Med et erhvervspartnerskab viser du
og din arbejdsplads, at I støtter op om
byens traditioner og udvikling. Din
virksomhed er med til at støtte
fremtidig forskning i Danmarks kultur-
og naturhistorie samt at skabe bedre
forhold for dyr, museumsgenstande
og gæster på museet.

Med et erhvervspartnerskab er du og
din arbejdsplads med til at støtte den
kulturinstitution, der blev givet i gave
til Esbjerg by i 1968.

Støt kulturen

Hvorfor
erhvervspartner? 

Med et erhvervspartnerskab hos Fiskeri-
og Søfartsmuseet er der mange fordele
at hente til dig og dine kollegaer. Smag
lækre ting fra butikken, få rabat i MS
Smag og bedst af alt, besøg museet lige
så mange gange du vil!



Museumspartner

Som museumspartner bakker du op om, at Esbjerg har en kulturinstitution
med dybe rødder i byen, som tiltrækker opmærksomhed og gæster til byen
fra nær og fjern. 

Pris: 8.500kr. pr. år ekskl. moms

Partnerfordele
2 stk. VIP-Kort
Hvert VIP-kort giver fri
entré for én
medarbejder og fire
gæster.

En gavekurv
En gavekurv med
lækkerier fra museets
butik

10% rabat
10% rabat i MS Smag og
museumsbutikken, ved
fremvisning af VIP-kort. 
(Gælder ikke ved
arrangementer/bookinger)

Eksponering på fimus.dk
Eksponering på vores
hjemmeside, så alle kan
se, at vi er partnere. 

Bogeksemplarer
2 eksemplarer af en
udvalgt udgivelse fra
museumsbutikken.

VIP Inviationer
Invitation til VIP-
åbninger og udvalgte
arrangementer for 2
personer 

Gratis lokaleje
Gratis lokaleleje i
mødelokalet "Albatros"
ved booking af en
mødepakke. 



Forsknings- og formidlingspartner

Som forsknings- og formidlingspartner kan du drage nytte af alle vores
basisfordele samtidig med, at du får mulighed for at benytte vores faciliteter og
bliver en synlig del af museet for vores gæster.

Pris: 14.500kr pr. år ekskl. moms

Partnerfordele
5 stk. VIP-Kort
Hvert VIP-kort giver fri
entré for én
medarbejder og fire
gæster.

En gavekurv
En gavekurv med
lækkerier fra museets
butik.

10% rabat
10% rabat i MS Smag og
museumsbutikken ved
fremvisning af VIP-kort. 
(Gælder ikke ved
arrangementer/bookinger)

Eksponering på fimus.dk
Eksponering på vores
hjemmeside, så alle kan
se, at vi samarbejder og
er partnere. 

Bogeksemplarer
5 eksemplarer af en
udvalgt udgivelse fra
museumsbutikken.

VIP Invitationer
Invitation til VIP-
åbninger og udvalgte
arrangementer for 5
personer 

Gratis lokaleleje
Gratis lokaleleje i
mødelokalet "Albatros"
ved booking af en
mødepakke. 

Oplevelse på vaden
En vadevandring med
formidler fra museet for
op til 25 personer. 

Partnervægslogo
Eksponering i lille
format på vores
partnerskabsvæg i
indgangspartiet.



Udviklingspartner

Som udviklingspartner på museet får du alle vores fordele samt får mulighed
for at komme helt ind i museets maskinrum og bliver en stor og synlig del af
museet og vores aktiviteter.

Pris: 24.000kr pr. år ekskl. moms

Partnerfordele
10 stk. VIP-Kort
Hvert VIP-kort giver fri
entré for én
medarbejder og fire
gæster.

En gavekurv
En gavekurv med
lækkerier fra museets
butik

10% rabat
10% rabat i MS Smag og
museumsbutikken, ved
fremvisning af VIP-kort. 
(Gælder ikke ved
arrangementer/bookinger)

Eksponering på fimus.dk
Eksponering på vores
hjemmeside, så alle kan
se at vi samarbejder og
er partnere. 

Bogeksemplarer
10 eksemplarer af en
udvalgt udgivelse fra
museumsbutikken.

VIP Invitationer
Invitation til VIP-
åbninger og udvalgte
arrangementer for 10
personer 

Gratis lokaleleje
Gratis lokaleleje i
mødelokalet "Albatros"
ved booking af en
mødepakke. 

Oplevelse på vaden
En vadevandring med
formidler fra museet for
op til 25 personer. 

Partnervægslogo
Eksponering i stort
format på vores
partnerskabsvæg i
indgangspartiet.

Museumsfrokost
Invitation for 5 personer
til en årlig frokost for
udviklingspartnerne
med deltagelse af
museumsdirektøren og
bestyrelsesformanden.



Vil du vide mere?
Vil du vide mere om museets

erhvervspartnerskaber eller ønsker
du at bestille et partnerskab, så

kontakt Julia. 

Julia Søllested
Erhvervs- og
arrangementsansvarlig
+45 3034 0775
js@fimus.dk


