
 

 

Vil du være dus 

med himlens fugle 

og skovens grønne 

træer 

”Så har du fundet det, som gør livet allermest værd,, 

Danmarks Fugle Zoo har eksisteret siden 1976 

Den startede som en lille bondegård med interesse i 

fugle, i dag er den vokset til en fugle zoo på 6 ha.  med 

2 km lang handicapvenlig rundgang, hvor man kan 

opleve 800 fugle - fordelt på 150 arter fra hele verden. 

Alt dette kan vi bla. takke jer sponsorer for. 

Vi er stadig i udvikling og vi forsøger hele tiden at væ-

re med, hvor det sker. Vi stræber hele tiden på at være 

blandt de bedste med dyreværn, dyreetik, dyrevelfærd, 

fodring og pasning. 

Ved at sponsorer Danmarks 

Fugle Zoo har du mulighed 

for at få dit Navn eller Fir-

manavn på et skilt som bli-

ver sat op. 

 

Vil du være  
en del af  
fællesskabet 

Danmarks Fugle Zoo besøges årligt 

af  17.000 gæster, så vi ved bestemt 

at dit navn/ firmanavn bliver set af  

mange mennesker. 

Dermed sender du samtidig et meget flot bud-

skab om, at du også støtter op om den natur 

vi alle er en del af. 



 

 

Vi er meget villig til at tilrette din sponsering så den 

passer netop til dig /eller din forretning. 

FODERSPONSOERING: 

BLIV FADER FOR ET PAR 

BLIV ZOO PARTNER: 

BLIV ZOO SUPER PARTNER: 

BLIV ZOO EKSKLUSIV PARTNER: 

Pris årligt: 1000,

Pris årligt: 2000,- 

Pris årligt: 10.000,- 

Pris årligt: 25.000,- 

Pris årligt: 50.000,- 

BLIV ZOO ÆRES PARTNER: 

Pris årligt: 100.000,- 

Læs mere om hvad pengene går til og hvad vi kan tilbyde 

dig/jer på vores hjemmeside  

www.danmarksfuglezoo.dk 

På forhånd mange tak 

Danmarks Fugle Zoo 

CVR 30 65 48 70 

Sådan gør du: 

Skriv dit: 

Navn: 

Adresse: 

Firmanavn: 

Ved firmanavn kan du vedlægge eventuelt firmalogo 

Og send informationerne til   

info@danmarksfuglezoo.dk 

Beløbet indsættes på konto: Totalbanken 

Reg.nr.: 6880  Konto nr.: 1104198 

(HUSK AT MÆRKE MED NAVN/FIRMANAVN) 

Når vi har registret  donationen, og har modtaget de for-

nødne oplysninger— fremstiller vi skiltet. 

Ved spørgsmål eller ændring i sponseringen, er du velkom-

men til at kontakte Hans Åge 40311153 


