
’Verdensmål på Plakaten’
En udendørs fotoudstilling om FNs 17 verdensmål

Udstilling med internationalt anerkendt fotokunstner
Udstilling består af en infostander og 17 standere, som viser hvert af FNs 17 verdensmål, med tekst og grafik om 
klodens tilstand samt fotos af den internationalt anerkendte kunst-fotograf Yann Arthus-Bertrand, der bl.a. er kendt for 
sin udstilling ’Jorden set fra himlen’. 
 
Udstillingen er lavet i samarbejde med FN-forbundet og Life Exhibitions og har, indtil videre, i Danmark kun været vist i 
Aalborg og Sønderborg. 
 
 

Vil du være sponsor? 
Vores mål er at samle 75.000 kr. ind fra sponsorater, som kan dække udstillingen, der kommer til Holstebro i april. 
Holstebro Udvikling P/S betaler de øvrige omkostninger i forbindelse med udstillingen. 
 
Der vil maksimalt være 10 sponsorpakker til salg efter først-til-mølle-princippet til 7500 kr. per pakke. 
 
Udstillingen opstilles efter aftale med Fritz Schur-Group på Færchtorvet i Holstebro, hvor den kan opleves af alle i 
perioden 1. april – 1 maj 2022. 
 
 

Det indeholder en sponsor-pakke: 
• Du får dit firmalogo på infostanderen som opstillet sammen med de øvrige 17 standere i udstillingen på Færchtorvet.
 
• Eksponering af din virksomhed i forbindelse med markedsføring op til, under og efter udstillingens fremvisning, bl.a. 
på de sociale medier under #HolstebroForFNsVerdensmål og på Holstebro Udviklings P/S’ hjemmeside.
 
• Et gratis eksemplar af bogen "2030 Now" med mulighed for at tilkøbe flere eksemplarer med 15% rabat. Bogen har 
forord af den tidligere Generalsekretær for FN Ban Ki-moon, tekster for hvert verdensmål af 17 verdenskendte 
ambassadører og selvfølgelig fotos af Yann Arthus-Bertrand. Bogen er den perfekte gave til medarbejdere eller 
forretningsforbindelser.
 
• Mulighed for også at være aktør og bruge udstillingen som et forlænget uderum til f.eks. et socialt 
medarbejderinitiativ, en gåtur med forretningsforbindelser, en mulighed for dialog med forbipasserende, en platform for 
branding og rekruttering … Din fantasi sætter grænsen!
 
• Mulighed for at sikre jer 1 ud af de kun 10 pladser på vores 3-dags kursus ”verdensmål i praksis” til din virksomhed, 
før der åbnes op for tilmelding for andre. Der afholdes gratis infomøde den 17/3.
 
• Adgang til at bruge "Holstebro for FNs verdensmål"-logoet og "vi er med!"-klistermærket.
 
 
Ønsker du at være sponsor eller har du yderligere spørgsmål til sponsorpakkerne eller udstillingen, 
kontakt Adm. Direktør for Holstebro Udvikling P/S, Maj Britt Rosenmeyer Olsen, på mail mbro@hbudv.dk.
 

#HolstebroForFNsVerdensmål


