
• Fritt inträde för dig och dina anställda. Företagspärm hos oss där din personal kan skriva upp sig.
• Företagslunch VIP. Lunchmöte med viktiga gäster? Vi bjuder på kaffe och lokal för sällskap upp till 8 

personer. Lunch kan förbeställas och serveras av vår kunniga cafépersonal.
• Sigill för samverkan. Kan användas i din marknadsföring med budskapet: Vi lyfter regionens 

utbildningskvalité via Technichus Science Center. 

TECHNICHUS GRUNDERBJUDANDE

Direkt valuta för pengarna
Anslut ditt företag till Technichus och få ännu bättre tillgång till Technichus resurser: 

NIVÅ • GRUNDAVGIFT ANSLUTNING 
Småföretag (<10 anställda): 5000:-/år 
Mellanföretag 15 000:-/år
Storföretag (>80 anställda): 25 000:-/år

Läs mer på www.technichus.se/delaktighetspaket 

ETT SCIENCE CENTER FÖR HELA REGIONEN

Technichus i Härnösand är ett av Sveriges cirka 
20 science center och det enda i Mellannorrland. 
Flera undersökningar visar att besök på science 
center ökar intresse för naturvetenskap och 
teknik, påverkar attityder och värderingar samt 
yrkesval. För att nå ut till fler barn och unga söker 
vi långsiktig samverkan med regionens aktörer. 
Tillsammans kan vi vända negativa trender och 
skapa förutsättningar för tillväxt och innovation.

FLER MÖJLIGHETER ATT SAMVERKA
Komplettera grundpaket med guldkant. 
Bli fadder. Välj de verksamheter som du 
tycker är viktigast att utveckla på din ort. 
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           Utveckling
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       Tillväxt

Attityder

• Helkväll VIP. Bjud in hela företaget. Vi har öl-och vinrättigheter och sköter planering, personal och 
servering. Vi bjuder på lokalhyra, kaffe och en aktivitet: planetarievisning eller femkamp. 

• Produktutveckling. Fri tillgång till vår makerspace-verksamhet med 3D-skrivare.
• Möjligheter. Producera egna utställningar, skolprogram och temakvällar i kreativt samarbete med 

Technichus pedagoger och verkstad.

TECHNICHUS GRUNDERBJUDANDE MED GULDKANT

Sätt guldkant på grundpaketet
Grunderbjudandet med fritt inträde för dig och dina anställda och företagslunch VIP kan 
kompletteras med guldkant och då ingår även: 

NIVÅ • GRUNDPAKET + GULDKANT
Småföretag (<10 anställda): 7000:-/år 
Mellanföretag 20 000:-/år
Storföretag (>80 anställda): 35 000:-/år

FLER MÖJLIGHETER ATT SAMVERKA
Grundpaket. Kan kompletteras med guldkant. 
Bli fadder. Välj de verksamheter som du 
tycker är viktigast att utveckla på din ort. 


