
BLI BI-SPONSOR
Vill du eller ditt företag vara med och sponsra ett bisamhälle? Vi erbjuder tre olika sponsorpaket där 

ni blir delaktiga i driften av ett bisamhälle. På så vis bidrar ni till att sprida kunskapen om honungsbiets 

betydelse och en bättre pollinering och genom det en ökad biologisk mångfald i Skåne.

Er bikupa kan placeras på lämplig plats inom företagets egna område. Har ni ingen lämplig plats så kan 

den placeras i vår bigård. Eller varför inte låta den få en placering på en skola och beställa till extra  

föreläsning så barnen får möjlighet att lära sig mer om hur viktigt honungsbiet är för vår överlevnad. 

Barnen får självklart vara med och titta in i kupan.

Vi vänder oss till företag, skolor, kommuner och andra organisationer som vill hjälpa naturen och  

samtidigt stärka sitt varumärke och lära sig mer om bin och dess betydelse för människan. Ett bra  

och spännande tillskott i ert företags miljöpolicy.

HJÄLP NATUREN
HYR EN BIKUPA

BISPONSOR
• Sponsrar del av ett samhälle där 

drottningen är namngiven.
• Intyg på sponsorskap
• Dekaler med årtal för sponsorskap
• Bi-sponsorlogga till er hemsida
• 5 burkar Lönnhässlehonung
• Logga och länk på vår hemsida
• Besök i bigården
• Möjlighet att beställa föreläsning om 

bi och honung
• Möjlighet att boka utomhuskonferens

BISPONSOR EGEN KUPA
• Sponsrar ett eget samhälle där  

drottningen är namngiven.
• Intyg på sponsorskap
• Dekaler med årtal för sponsorskap
• Bi-sponsorlogga till er hemsida
• 50 burkar Lönnhässlehonung
• Logga och länk på vår hemsida
• Presenterad i våra kanaler
• Besök i bigården med visning  

av er bikupa
• Möjlighet att beställa föreläsning  

om bi och honung
• Möjlighet att boka utomhuskonferens

BISPONSOR EGEN KUPA MAX 
• Sponsrar ett eget samhälle där drottningen  

är namngiven.
• Intyg på sponsorskap
• Dekaler med årtal för sponsorskap
• Bi-sponsorlogga till er hemsida
• 50 burkar Lönnhässlehonung med  

anpassad etikett
• Redaktionella texter till egna flöden som  

följer säsongen i bigården
• Bilder till egna flöden från er bikupa och  

bigården som följer säsongen
• Möjlighet att skapa co-branding
• Logga och länk på vår hemsida
• Presenterad i våra kanaler
• Profilering av er kupa, färg, dekaler eller  

skylt. Material ingår ej.
• Besök i bigården
• Visning av er bikupa
• Möjlighet att beställa föreläsning om  

bi och honung
• Möjlighet att boka utomhuskonferens
• Med möjlighet till placering hos ert företag i 

nordvästra Skåne, tillägg från 9 000 kr
• Inkl visning på plats hos er

lonnhassle.se

HONUNGSBIET ÄR HOTAT, OCH VI MED DEM

Att bin producerar honung är en allmän sanning. Men den viktigaste rollen 
ett bi har är att pollinera växter så att vi kan få frukt och bär i mängder, 
vilket är bra både för oss, fåglar och andra djur. Utan bin skulle det bli 
väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken där vi handlar vår mat. 

Du kan hjälpa naturen genom att hjälpa bina!


