
HEDENSTED CENTRET
-PARTNERS
ÉT CENTER -MASSER AF MULIGHEDER



Hedensted Centret er en erhvervs-
drivende fond, der har til formål at 
huse og skabe aktiviteter for borgere i 
lokalområdet. 

Alt overskud bliver reinvesteret i ud-
vikling af nye aktiviteter. 

Med over 400.000 besøgende om året 
er Hedensted Centret det naturlige 
samlingspunkt for idræt og events for 
borgere, foreninger, skoler og institu-
tioner. 

Som partner i Hedensted Centret støt-
ter din virksomhed op om udviklingen 
af kultur- og idrætslivet i Hedensted. 

Samtidig opnår du markant lokal 
synlighed og branding som en 
virksomhed, der involverer sig i 
lokalsamfundets udvikling. 

Dine medarbejdere tilgodeses også 
med aktive, kulturelle og sociale ar-
rangementer

HEDENSTED CENTRET
-PARTNERS



• Fysioterapi
• Massage
• Zoneterapi
• Akupunktur
• Såler

• Familiemotion
• Fitness
• Badminton
• Hockey
• Fodbold

• Foredrag
• Messer
• Legeland
• E-sport
• Mødefaciliteter

• Aquafitness
• Morgensvømning
• Varmtvandstræning
• Wellnessaften
• Vand Disco

ÉT CENTER -MASSER AF MULIGHEDER



Som partner i Hedensted Centret får virksomhedens medarbejdere favorable priser og vilkår 
på fitness, svømmehal, sundhedstjek, kostvejledning, personlighed træning og behandlinger 
(fysioterapi, akupunktur, zoneterapi og massage). 

Vi laver en individuel aftale, der matcher din virksomheds behov. 

25 79 18 99

hcfys@svom.dk

www.hedenstedcentret.dk



GULD PARTNER

 Partner-reklameskilt 1x4 m i hal A med bedste placering. 
 Reklame på 8 infoskærme placeret ved indgangene til Hedensted Centret, Byhallen og    

      Padel.
 Branding af samarbejdet på de sociale medier, hvor Hedensted Centret har stor række   

       vidde. 
 Fremhæves som partner på Hedensted Centrets hjemmeside 
 Logo på partnervæg i Hedensted Centret
 Markedsføres som partner på kulturelle og aktive events

 Værdi min. 10.000,-/år

 Fysioterapi, massage, akupunktur, zoneterapi
 Fitness & holdtræning
 Svømning & wellness
 Kostvejledning 
 Sundhedstjek 
 Personlig træning 
 Badminton, padel, fodbold, bordtennis, hockey, håndbold, volleyball mv.  
 Aktivitetsdag for medarbejdere/familie
 Kulturelle events (foredrag, koncerter mv.) 
 Legeland med hoppeborge, el-løbehjul, segboards mv. 

      Vi sammensætter en pakke der matcher din virksomheds behov til en 
      værdi af min. 10.000,-/år

Pris 20.000,-/år

Lokal synlighed & branding

Sund & aktiv virksomhed



SØLV PARTNER

 Partner-reklameskilt 1x4 m i hal A 
 Reklame på 8 infoskærme placeret ved indgangene til Hedensted Centret, Byhallen og  

      Padel.
 Branding af samarbejdet på de sociale medier, hvor Hedensted Centret har stor række  

       vidde. 
 Fremhæves som partner på Hedensted Centrets hjemmeside 
 Logo på partnervæg i Hedensted Centret

Værdi min. 6000,-/år

 

 Fysioterapi, massage, akupunktur, zoneterapi
 Fitness & holdtræning
 Svømning & wellness
 Kostvejledning 
 Sundhedstjek 
 Personlig træning 
 Badminton, padel, fodbold, bordtennis, hockey, håndbold, volleyball mv.  
 Aktivitetsdag for medarbejdere/familie
 Kulturelle events (foredrag, koncerter mv.) 
 Legeland med hoppeborge, el-løbehjul, segboards mv. 

       Vi sammensætter en pakke der matcher din virksomheds behov til en 
       værdi af min. 6.000,-/år

Pris: 12.000,-/år

Lokal synlighed & branding

Sund & aktiv virksomhed 



BRONZE PARTNER

 Partner-reklameskilt 1x2 m i hal A eller på 5 infoskærme
 Fremhæves som partner på Hedensted Centrets hjemmeside 
 Logo på partnervæg i Hedensted Centret

Værdi min. 3000,-/år

 Fysioterapi, massage, akupunktur, zoneterapi
 Fitness & holdtræning
 Svømning & wellness
 Kostvejledning 
 Sundhedstjek 
 Personlig træning 
 Badminton, padel, fodbold, bordtennis, hockey, håndbold, volleyball mv.  
 Aktivitetsdag for medarbejdere/familie
 Kulturelle events (foredrag, koncerter mv.) 
 Legeland med hoppeborge, el-løbehjul, segboards mv. 

      Vi sammensætter en pakke der matcher din virksomheds behov til en 
      værdi af min. 3000,-/år

Pris: 6.000,-/år

Lokal synlighed & branding

Sund & aktiv virksomhed


