
FLOD
BADET

sponsorprospekt



VISIONEN

Visionen om Flodbadet bygger på en stor og
inderlig ambition om at integrere byen og havnen
på en måde, der skaber et helt særligt byrum for
byens borgere og turister. Et rum med plads til liv
og glæde, udfoldelse og afslapning - få meter fra
bymidten.

Området skal være et samlingssted for Randers,
hvor der er adgang til badning i svømmebassinet,
afslapning i en opvarmet jacuzzi. Hvor man kan
opleve musik og teater fra en flydende scene,
samt nyde en drink i sandet ved strandbaren. 

Et unikt samlingssted i hjertet af Randers



KRÆFTERNE BAG

Flodbadet er udviklet på lokalt initiativ taget af
frivillige ildsjæle i Randers. Drivkraften er en
fælles kærlighed til byen og ønsket om at være
med til at skabe udvikling og oplevelser for
borgere og turister.

Der er etableret en forening, der har til opgave at
samle kompetencer og skaffe sponsorater med
det formål at realisere Flodbadet. Driften af
Flodbadet er sikret af Randers Kommune. 

Lokale frivillige ildsjæle arbejder for
udvikling i Randers 
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Trolleyliggestole

Vandkunstanlæg

Flydeterasser

Jacuzzi

Svømmebad



VÆR MED

Arbejdet med at gøre Flodbadet til virkelighed er
en opgave vi skal løfte i flok. Du kan være med til
at realisere Flodbadet, ved at sponsorere dele af
projektet, der samlet er budgetteret til at koste
op mod 20 millioner kroner. 

På de følgende sider kan du se eksempler på
dele af projektet som du har mulighed for at
gøre til virkelighed og hvad din virksomhed kan
få ud af det. Du kan også sponsorere et valgfrit
beløb, som går til realisering af projektet. 

Tag del i udvikling og finansiering af
Flodbadet og bidrag til udvikling i Randers



DET FÅR DU

Sponsorplade på sponsoret delelement samt
ved indgang til Flodbadet. 

Deltagelse ved Flodbadets åbningsfest

Mulighed for input til projektets udformning

Logo på Flodbadets hjemmeside

Deltagelse ved medarbejderarrangement
inden officiel åbning

Flodbadet er med til at skabe en mere attraktiv
by og tiltrække arbejdskraft og turister, hvilket
kan komme din virksomhed til gode. Derudover
tilbyder vi en række fordele for dem der
sponsorerer en del af projektet.



TROLLEYLIGGESTOLE
De gamle skinner der er en del af det gamle
havneområde har givet ideen til at lave gamle
dræsiner om til liggestole, hvor man kan nyde
solen. Liggestolene kan flyttes på skinnerne alt
efter behov.  

PRIS PR. SPONSORAT

25.000,- 

ANTAL SPONSORATER

10



VANDKUNSTANLÆG
Havnebassinet vil danne ramme for 2
vandkunstanlæg, som med lys
danner levende billeder på forstøvet vand.
Værket vil kunne opleves fra Flodbadet og
fungere som vartegn for hele Randers       

PRIS PR. SPONSORAT

100.000,- 

ANTAL SPONSORATER

2



FLYDETERASSER
Flydeterasserne, som vil blive placeret parallelt
med flydebroen, fungerer som et rum med
mulighed for forskellige funktioner. Man kan bl.a.
forestille sig en scene til musik og teater, en
pop-up-cafe drevet af en af byens restauratører,
eller en sauna til vinterbadende.   

PRIS PR. SPONSORAT

100.000,- 

ANTAL SPONSORATER

3



PONTONER TIL FLYDEBRO
Flydebroen skal fungere som rammen for
Flodbadet ud mod havnebassinet og giver
adgang til fodgængere og mulighed for at
lystbåde kan ligge til. Den 140 meter lange bro
dannes af 10 flydende pontoner.

PRIS PR. SPONSORAT

150.000,- 

ANTAL SPONSORATER

10



JACUZZI
I Flodbadets store runde jacuzzi kan man nyde
det opvarmede vand med udsigt til havnen. En
opvarmet jacuzzi er med til at gøre Flodbadet til
en attraktion, som borgere og turister kan få
glæde af hele året.

PRIS PR. SPONSORAT

500.000,- 

ANTAL SPONSORATER

1



SVØMMEBASSIN
Svømmebadet er Flodbadets hovedattraktion,
hvor vandhunde i alle aldre kan boltre sig i
dejligt, forfriskende vand - få meter fra
bymidten. Bassinet placeres imellem
havnekanten og flydebroen og installeres med
udspringsvippe.

PRIS PR. SPONSORAT

1.000.000,- 

ANTAL SPONSORATER

1



KONTAKT

Mette Bernt
mette@publicfunk.dk

8174 4308

FLODBADET-RANDERS.DK


