
Bag de gule mursten   
Er vi et pt. 100 år gammelt museum, som beskæftiger sig 
med dansk naturhistorie i Universitetsparken. 

Glas, montre, udstoppede 
Dyr, skoletjeneste, dissektioner, forskning i bl.a. ulve og 
biodiversitet og guidede ture på vores feltlaboratorie,  
Molslaboratoriet, er vores DNA.

Kendt, større og international 
Bliver vi som nyt Nature & Science Museum Aarhus (i 
daglig omtale: NASA), hvor gæsterne møder naturen igen-
nem leg, eksperimenter og udstillinger på Aarhus Ø. 

Biodiversitet og klimaforandringer   
Er blandt det kommende Nature & Science Museums 
omdrejnings punkter, hvor vi byder gæsterne ind i temaer, 
som skaber et rigere liv i verden.

Solid opbakning
Har vi fra Aarhus Kommune og Salling Fondene, som 
støtter det nye museums tilblivelse, pt. i fase 2: indhold og 
placering.

Bliv ambassadør i NASA Erhverv - et netværk 
Hvor vi mødes 3 gange årligt og deler udviklingen og 
rejsen på vej mod det kommende Nature & Science Muse-
um og styrker vores fælles interesser:

- Orienteringsmøde, få et unikt indblik i arbejdet
   med det nye museum
- Bag scenen på en aktuel udstilling eller tema
- Guidet tur i terrænet på Molslaboratoriet og netværk

I får selvfølgelig også klassisk eksponering, skrædder-
syede arrangementer, fribilletter, m.m. Se de 2-årige 
pakker. 

Lad os tegne fremtiden - sammen
I en tæt dialog om, hvordan et erhvervspartnerskab med 
Naturhistorisk Museum Aarhus giver mening for jer. 

Med venlig hilsen 

Mia N. Gregersen
CCO, Naturhistorisk Museum Aarhus  
Tlf. 60 52 23 15 / mia@nathist.dk

naturhistoriskmuseum.dk/nytmuseum

Fri entré og 
stærkt netværk

• Gratis adgang for 2 voksne 
(børn er gratis frem til 18 år)                    

• Gensidigt ambassadørskab 
og løbende inddragelse i  
museets arbejde 

• Gratis medlemskab af museums-
netværket: NASA Erhverv  

• Gratis deltagelse i tre årlige  
netværksarrangementer 

• Rabat på konsulenttimer

• Skræddersyet rabat på  
museets mødelokaler  
(fra 24-148 personer)  

• Skræddersyede personale-  
og kundearrangementer  
(bag facaden, debat, ture, oplæg)  

• Logoeksponering   

• 20 x fribilletter

Pris: 23.850,- eks. moms / 24 mdr.

2-årig erhvervspakke - eksempel:


