
TEC sponsor

Invester i fremtiden  
og byg den sammen 
med os 



I 1871 var der flere visionære personer, herunder en leder 
på Frederiksberg Tegneskole, der investerede i drømmen 
om at samle forskellige former for håndværk på én skole. 
Det var starten på TEC. 

Vi har med det opdrag altid haft et stærkt fokus på uddan-
nelse, godt håndværk, faglig stolthed, dannelse og at blive 
til noget. Det fokus ved vi, at vi deler vi med jer – vores 
nærmeste samarbejdspartnere og aftagere af vores elever. 

Vi ser ind i en spændende fremtid – nogen kalder det 
digitalisering, andre kalder det industri 4.0. Uanset nav-
net er det en opblomstring af produktion, håndværk og 
innovation på helt nye måder i et helt andet bæredygtigt 
perspektiv. 

Det eventyr er mange af jer, som vores nærmeste samar-
bejdspartnere, allerede en del af, men vi vil gerne formali-
sere det og invitere jer endnu tættere på. 

Vi giver jer mulighed for at investere i TEC og dermed få et 
større vindue til fremtidens viden, læreformer, metoder og 
lærlinge, der passer perfekt til jeres virksomhed. 

Vi håber, at I har lyst til at være med.

De bedste hilsner
Morten Emborg 

Vær med til at  
forme fremtiden 
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Hvad får I ud af  
at sponsere TEC?

Skilt med logo i  
TECs indgangspartier

Co-branding og  
logo på TECs biler

Logo på TECs 
digitale platforme

Logo på messe-
materialer, fx bannere

Som samarbejdspartner inviterer 
vi jer med ind i  maskinrummet og 
med i arbejdet med at udvikle den 
arbejdskraft, der er brug for. Vi giver 
jer via sponsorater indflydelse på, 
hvilke maskiner eleverne lærer at 
benytte, eller hvordan de lærer i nye 
studiemiljøer. Vi lader jer bidrage med 
relevant viden og komme med idéer 
til, hvordan vi holder vores elever og 
undervisere skarpe og på tæerne.

Vi tilbyder jer at investere i fremtiden 
og få en aktie i  vores dygtige elever 
og undervisere. Det vil skabe værdi 
for elever og undervisere på TEC. Vi 
håber og tror også, at det vil skabe 

værdi for jer, at I får et endnu større 
vindue til ny viden og læreformer og 
et større indblik i, hvordan fremti-
dens kolleger vil påvirke jeres virk-
somheder. Vi ønsker sammen med 
jer at opbygge udvidede samarbej-
der omkring sponsorater og skabe en 
relation, der gavner begge parter. 

Udgangspunktet er en fælles 
interesse i fremtidens arbejdskraft 
og vejen derhen, som går via TECs 
undervisning, elever, medarbejdere 
eller uddannelsesmiljøer. En sponsor 
indgår i samarbejdet med vores un-
dervisere og elever på de måder, der 
giver mening for både jer og os.
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2. Faglig Partner

Som Faglig Partner har I sandsynligvis en interesse 
i flere uddannelser. Det kan også være, at I har 
lærlinge fra forskellige uddannelsesretninger. 

Det får I som Faglig Partner:

 → Fast kontaktperson på TEC
 → Virksomhedsnavn og logo på sponsorvæg ved 

indgangspartierne på TECs adresser 
 → Omtale af samarbejdet på udvalgte digitale 

platforme
 → Lokal markedsføring på udvalgte TEC-adresser
 → Mulighed for at fortælle om jeres virksomhed og 

dele viden og teknologier med vores elever og 
undervisere

 → Invitationer til events og netværk

1. Erhvervspartner

Som Erhvervspartner har I sandsynligvis en bred  
interesse i uddannelse, læring og udvikling. Det 
kan også være, at I har lærlinge fra flere forskellige 
uddannelsesretninger. 

Det får I som Erhvervspartner:

 → Fast kontaktperson på TEC
 → Årligt møde med uddannelseschef på TEC
 → Dialog om jeres behov og kickoff på 

samarbejdet
 → Virksomhedsnavn og logo på sponsorvæg ved 

indgangspartierne på TECs adresser
 → Omtale af samarbejdet på udvalgte digitale 

platforme 
 → Lokal markedsføring på udvalgte TEC-adresser
 → Showcase af jeres udstyr
 → Mulighed for at fortælle om jeres virksomhed og 

dele viden og teknologier med vores elever og 
undervisere

 → Invitationer til events og netværk

Som sponsor får I mulighed for at komme endnu tættere på TEC, 
vores elever og vores uddannelser. Vi vil gerne samarbejde med 
mange forskellige typer af virksomheder. Derfor har vi valgt, at 
betaling af et sponsorat kan tage flere forskellige former.

Det kan være i form af udstyr eller produkter, der kan bruges i 
undervisningen. Samarbejde omkring specifikke begivenheder og 
events eller øremærkede formål, som indretning af elev- og skole-
miljø, samt andre fællesskabende aktiviteter.

Lad os finde ud af, hvordan vi skaber størst værdi sammen. 

Vælg mellem tre  
former for sponsorater

Hvad betyder  
det at være sponsor?

3. Uddannelsespartner

Som Uddannelsespartner har I sandsynligvis en 
interesse i en specifik uddannelse eller en specifik 
geografisk adresse. 

Det får I som Uddannelsespartner:

 → Fast kontaktperson på TEC
 → Virksomhedsnavn og logo på sponsorvæg ved 

indgangspartierne på TECs adresser
 → Omtale af samarbejdet på udvalgte digitale 

platforme
 → Mulighed for at fortælle om  

jeres virksomhed og dele viden og teknologier 
med vores elever og undervisere

 → Invitationer til events og netværk
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Sponsormuligheder

Invitation til at møde vores elever på events i løbet af året.  

Fx karrieredage, speeddating og mange flere
✓ ✓ ✓

Årligt netværksevent ✓ ✓ ✓

Showcase af udstyr ✓ ✓ ✓

Eksponer jeres udstyr og faglige metoder for vores elever og undervisere ✓ ✓ ✓

Masterclass for undervisere – fortæl om jeres virksomhed og del den nyeste  
viden og teknologier med vores undervisere 

✓

Masterclass for elever – fortæl om jeres virksomhed og del den nyeste viden 
og teknologier med vores elever 

✓

Fast kontaktperson på TEC ✓ ✓ ✓

Individuelt velkomstmøde og kickoff på samarbejdet ✓ ✓

Årligt møde med strategisk beslutningstager på TEC ✓

Virksomhedsnavn og logo på sponsorvæg ved alle TECs indgangspartier  
på samtlige adresser 

✓ ✓ ✓

Omtale af samarbejdet med TEC på udvalgte digitale platforme ✓ ✓ ✓

Feature på TECs sociale medier ✓ ✓

Mulighed for lokal markedsføring på udvalgte TEC-adresser ✓ ✓

Mulighed for  co-branding budskab på en af TECs biler ✓

Samarbejde

EksponeringRelation

Sådan bliver du sponsor

Din virksomhed stiller produkter og 
serviceydelser til rådighed for TEC.

Erhvervspartner 
 → Værdi: 100.000 kr. pr. år 

Faglig Partner
 → Værdi: 50.000 kr. pr. år

Uddannelsespartner
 → Værdi:  30.000 kr. pr. år

Faglig Partner Uddannelses- 
partner

Erhvervs-
partner

Faglig Partner Uddannelses- 
partner

Erhvervs-
partner
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Vi er mange, der interesserer os 
for fremtidens arbejdskraft og for, 
hvordan vi skaber værdi for elever og 
kursister og jeres fremtidige kolleger.

De bedste partnerskaber giver værdi 
for begge parter. Vi håber derfor, at I 
vil se det som attraktivt at synliggøre 
jeres virksomhed i et udviklingsorien-
teret miljø, hvor der er fokus på høj 
kvalitet, og hvor I når ud til en bred 
målgruppe.

Vi håber også, at I har lyst til et 
samarbejde, hvor I kommer tættere 
på uddannelserne og via sponsorater 
påvirker nye spændende studiemiljøer 
eller donerer udstyr, som eleverne 
lærer at mestre.

Et samarbejde med jer betyder, 
at vores elever får udviklet deres 

færdigheder og styrket deres kom-
petencer. Ved at bruge jeres udstyr 
bliver eleverne specialiserede på nogle 
områder i deres fag, og det vil gavne 
dem i deres videre arbejdsliv.

Spændende studiemiljøer er også 
vigtige, for de er med til at skabe 
inspirerende rammer for vores elever 
– rammer der får kreativiteten til at 
blomstre og de innovative idéer til at 
tage form.

Det gode udstyr og de inspirerende 
rammer har stor betydning for, at 
eleverne kan dygtiggøre sig og skabe 
nye løsninger og blive lige præcis den 
arbejdskraft, som I har brug for nu og 
i fremtiden.

Vi glæder os til at samarbejde endnu 
mere og skabe værdi for hinanden.

Skal vi sammen skabe 
en fremtid, vi kan li�? 

Udtalelser fra sponsorer

"I ABENA ser vi rengøringsbranchen, 
som et uundværligt faglært arbejds-
område. Netop derfor er vi glade for, 
at TEC har valgt at indgå en spon-
soraftale med ABENA med gensidig 
vidensdeling, hvor vi har fokus på at 
fremme fagligheden. 
 
TEC udbyder flere uddannelser inden 
for Facility Management, hvor vi 
glæder os til at kunne bidrage med 
vores viden og erfaringer inden for 
området samt adskillige produkter og 
materialer" 
 
 
Gitte Raahauge, 
Project Manager

"Det nære samarbejde med TEC gør, 
at vi kan dele ud af vores kompeten-
cer til både faglærere og kommende 
installatører og ikke mindst modtage 
yderst brugbar feedback og sparring 
fra skolen, både på vores produkter 
og de udviklinger, som branchen 
generelt gennemgår. Det gør også os 
klogere, og det sætter vi pris på.  
 
Uddannelse og værktøj af høj kvalitet 
bør gå hånd i hånd i vores verden. 
Derfor ser vi meget frem til at videre-
udvikle samarbejdet med TEC de 
kommende år”  
 
Anders Bille Larsen,  
Managing Director

ABENA REMS Scandinavia A/S

10



På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj 
faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, 
brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt. Vi har  
mere end 30 erhvervsuddannelser, 300 kurser og efteruddannelse  
og et teknisk gymnasium fordelt på tre afdelinger. TEC har ca. 4500  
årselever, over 700 ansatte og skoler på 5 adresser i Storkøbenhavn. 

Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 5-7,  
2000 Frederiksberg

Hvidovre
Stamholmen 193-215, 
2650 Hvidovre

Ballerup
Telegrafvej 9, 
2750 Ballerup  

Gladsaxe
Tobaksvejen 19, 
2860 Søborg

Lyngby
Akademivej, bygning 451
2800 Kongens Lyngby


