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Navn og logo på 
Oceans2clean.com      V    V    V   V

Ocean Cleaner
Armbånd      V    V    V   V

Nyhedsbrev x 1      V    V    V   V

Facebook 3 opslag      V    V    V   V

Facebook +3 opslag    V    V   V

Banner til jeres
hjemmeside     V    V   V

Virksomhedsprofil
på Oceans2clean      V   V

Års Kalender 2021
OBS! Bestilles inden 1/10      V   V

Wall of heroes
Disse virksomheder tager ansvar      V   V

Ekstra promovering
Nyhedsbrev       V

Navn på product
i shop   V

Billetter til udvalgte shows, 
kampe mv.   V

Pris DKK 2500,- 5000,- 10.000,- 25.000,-

Tel: 31 315 615 – www.oceans2clean.com – cvr 39978571 



Her finder du yderligere information omkring vores fordele.

Navn og logo på Oceans2clean.com
På vores hjemmeside som dagligt besøges af flere og flere sætter vi jeres firma navn og evt logo ind
hvis i har sådan et. Har i en hjemmeside så kan navnet eller logo indsættes med et link til jeres 
hjemmeside. 

Siden 1. Januar, 2019 har vi haft 3,6 mill besøgende. Heraf 86.000 på Sponsor siderne.

Ocean Cleaner armbånd
2 gange årligt skifter vi farve. I får et nyt begge
gange. Har i flere der gerne vil have kan de 
tilkøbes til dkk 25,- pr. armbånd.

Nyhedsbrev & Facebook.
Sammen med jer sætter vi os sammen og planlægger opslag og nyheds brev. Det kan være 
sæsonpræget eller en ny lancering af et produkt eller service. Vores markedsførings team er experter
i at opsætte opslag der rammer som i gerne vi l have det. 
Vi lavet et storyboard samt et udkast og vi gør ikke noget før i har godkendt det hele.
Der kan tilkøbes ekstra dage. Vores team hjælper gerne med et udkast uden beregning.

November, 2019 er vores rækkevidde 122t og ca. 15t. Nyheds breve og stigende. Målet for følgere 
og fans er 50t. Inden udgangen af 2020.

Banner til jeres hjemmeside.

Har i valgt sponsoratet med et 
banner, så ser 2018/2019 ud således.
2019/2020 banner offentliggøres 
inden længe.
Det kan fås i det sprog der passer jer
bedst.
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Virksomhedsprofil på Oceans2clean.com

Virksomheds profilen giver et godt indtryk af jeres firma og kan sættes op på mange måder. 
Sammen sætter vi jeres op så den passer til jeres virksomhed.

Årskalender 2021

Årskalender er et nyt tiltag i Oceans2clean regi. Vi vil hvert år i Oktober lave næste års kalander. 
Hvert side med virksomheder der støtter os samt en profil af virksomheden. Deadline er 1. 
November hver år.

Disse firmaer tager ansvar

Endnu et nyt tiltag. Fra 1. Januar, 2021 opsætter vi ”wall of heroes” på de sociale medier. Her vil 
jeres virksomhed stå med navn, kort beskrivelse samt et link til jeres hjemmeside, facebook side 
eller blot jeres kontakt detaljer.

Navn på product i shop.

Op til 3 gange årligt sætter vi jeres navn på et produkt i shoppen. Produktet aftales på forhånd med 
jer således det kan indgå i jeres markedsføring. Vi har mange krav til produktet. Sammen laver vi 
teksten samt den efterfølgende plan for markedsføring.

Har du en god idé til markedsføring i samarbejde med Oceans2clean så kontakt os på 
kontakt@ocean2clean.com – vi er fleksible og elsker gode ideér til gavn for vores natur og oceaner.
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