
BLIV EN DEL AF DET GODE SELSKAB

Som sponsor for Ilulissat Isfjordscenter 
kommer I på hold med bl.a Naalakkersuisut, 
Avannaata Kommunia, Visit Greenland og 
Klimaforskningscentret.

GRØNLANDS NYE STORE ATTRAKTION

Med arkitektur i verdensklasse og 
en spændende, lærerig og interaktiv 
udstilling, understøtter Ilulissat Isfjords-
center oplevelsen for besøgende i hele 
Diskobugten og bidrager til et engageret og 
moderne lokalsamfund.

STÆRKE BRANDVÆRDIER OG ET 
CENTER I VERDENSKLASSE 

På Isfjordscentret lærer de besøgende 
på en ny måde om samspillet mellem 
isen og livet på land og i havet. Om 
samspillet mellem kultur og natur. Dermed 
understøtter Isfjordscentret udviklingen i 
erhvervslivet i hele regionen.



KVALITET, BÆREDYGTIGHED, TILGÆN-
GELIGHED OG FÆLLESSKAB

I Ilulissat Isfjordscenter arbejder vi ud fra 
de fire værdier, der afspejles i vores organi-
sation og den oplevelse de besøgende 
møder.

EN DEL AF NOGET STØRRE

Et besøg på Ilulissat Isfjordscenter skal 
skabe grundlaget for en stærkere og mere 
dybfølt oplevelse, når de besøgende er på 
hvalsafari, nordlysvandring, bæredygtig 
trofæjagt og bevæger sig i lokalsamfundet. 
En følelse af at være en del af noget større. 
En følelse som de besøgende tager med sig 
hjem, og som bidrager til at de tager mere 
ansvar i deres del af verden.

I KAN OGSÅ VÆRE MED

Som sponsor vil Isfjordscentrets brand 
associeres med din virksomhed og derved 
blive eksponeret for vores forventede 
17.000 besøgende allerede i 2021 stigende 
til knap 30.000 i 2025, samt til alle de 
skolebørn, der kommer til at bruge vores 
undervisningstilbud. Et sponsorat kan være 
kontant støtte eller i form af en ydelse som 
Isfjordscentret har brug for.



SPONSORVISION

Vi ønsker at arbejde aktivt med vores 
sponsorer. Gennem samarbejde og 
netværksudvikling er det vores vision, at 
et sponsorat for Iulissat Isfjordscenter kan 
være med til at udvikle jeres virksomhed 
i en mere bæredygtig retning. Det er en 
af de måder, vi forsøger at give tilbage til 
vores lokalsamfund og vores sponsorer.

FÆLLES OM FREMTIDEN

Vi er alle fælles om at skabe gode 
oplevelser for de besøgende. Som sponsor 
bliver I en del af vores fællesskab. Vi vil 
derfor invitere jer til særarrangementer og 
omvisninger. Afhængigt af om I har adresse 
i nærområdet og af sponsoratets størrelse 
forbeholder vi os naturligvis retten til at 
differentiere de tilbud, vi kan give jer.

SÅDAN BLIVER DU SPONSOR

Hvis du overvejer at blive sponsor, gerne 
vil bidrage på anden vis og være en del af 
Isfjordscentrets mindset, kan du kontakte 
leder af Isfjordscentret, Elisabeth Momme.



KANGIATA ILLORSUA 
ISFJORDSCENTRET  
THE ICEFJORDSCENTER

Sermermiut Aqqut B 2089
Postboks 329
3952 Ilulissat

Mail: elisabeth@isfjordscentret.gl
Tlf: +299 555588 
www.isfjordscentret.gl


