BETALT
LEGEPLADSEN ER

100% REKLAMEFINANSIERET

Indu HAR skaffet sponsorerne, som betaler den nye legeplads!

FANTASTISK MODTAGELSE OVER HELE DANMARK
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Et godt tilbud
Tilbuddet om 100% reklamefinansieret legeplads kan tages
helt bogstaveligt. Bortset fra omkostningerne til fremtidig
vedligeholdelse er alle øvrige omkostninger dækket ind af
sponsorernes reklamekroner. Indu har sammensat et par
eksempler på legeplads af høj kvalitet og høj legeværdi, som
kan sponseres. En sammensætning der er gode erfaringer
med, og som brugerne er glade for. Sponsor-projektet tager
udgangspunkt i legepladsen og legeredskaberne, som kan
ses på side 4 og 5 i denne folder.
Alle legeredskaber er produceret efter DS/EN 1176, 1-7 og er
godkendte af TÜV.
Varianter og eventuelle lokale ønsker
Ønsker om etablering af et projekt, som er større, mindre eller
anderledes, er altid velkommen. Produkterne kan tilpasses
børnenes alder, så eksempelvis børn i vuggestuen opnår
maksimalt udbytte. Der kan eventuelt også suppleres med
yderligere produkter i form af et tillægsprojekt, som betales og
behandles adskilt fra sponsorlegepladsen.
Serviceaftale
For børnene, vores kunde, sponsorerne og for Indu er det
vigtigt, at legepladsen udgør et positivt og godt aktiv i hele
dens levetid. Legepladsen skal være sikker samt fremstå pæn
og præsentabel. Derfor er omkostningerne til etablering, drift
og vedligehold en del af den samlede løsning. Legepladsen er
fra fødslen tegnet med komplet dækkende serviceaftale over
en periode på 7 år.
Det inkluderer at legepladsen gennemgår årlig kontrol,
som munder ud i sikkerhedsrapport udført af certificeret
Legepladsinspektør. Rapporterne er grundlag for eventuelt
servicearbejde, som det er nødvendigt at udføre. Reparation,
oliebehandling og vedligehold foretages løbende af dygtige
servicemontører. Alt dette er inkluderet i løsningen.
Side 2

Sponsorerne er fundet
Legeplads inklusive etablering finansieres 100% af reklamer!
Indu a/s har udført det hårde arbejde og skaffet sponsorer
til nye legeredskaber på nye eller bestående legepladser.
Er der i lokalområdet behov for nye legeredskaber: Skolen,
institutionen, idrætsforeningen eller ejerforeningen, så er der
mulighed for at gøre en rigtig god handel. Tilbage er kun, at
nye brugere selv dækker omkostningerne til driften eller skaffer lokale sponsorer, som dækker også denne omkostning.

Sådan ser det ud i praksis
Det er geografisk lokalt bestemt, hvem
Indu tegner sponsorater med. Sponsorerne tegnes efter et sæt etiske regler,
hvor det respekteres, at det er børn,
som udsættes for påvirkningen. Indu har
reserveret 3 bander til sine sponsorer. På
billedet er banderne illustreret med ITtp,
Indu og BDO.

Indu sikrer drift og sikkerhed
For at imødekomme kravet til en præsentabel
og sikker legeplads i hele dens levetid, tegnes
en serviceaftale, hvor Indu påtager sig ansvaret for drift og for sikkerhed. Indu udarbejder
rapporter, som blandt andet afdækker behov for
løbende reparation og vedligeholdelse. Serviceaftalen omfatter, at disse behov udbedres
af godkendte servicemontører.

Drift og vedligehold

Hvad er inkluderet

Det er obligatorisk at tegne serviceaftale på sponsorlegepladsen.
Prisen for en serviceaftale udgør kr. 1.495,- pr. måned.
Den tegnes for en periode på 7 år og betales forud for et år
af gangen.

Projektet inkluderer:
Ansøgning hos kommunen af nødvendige tilladelser.
Oliebehandling af samtlige legeredskaber før montering.
Udgravning til faldunderlag. (Afgravning af jordlag ca. 30cm dybt)
Etablering af bakke/vold med den udgravede muldjord på
den samme matrikel, hvor udgravningen er udført.
Etablering af faldunderlag med godkendt faldsand.
Montering af legeredskaberne:
Sponsor-løsning Type 1 eller Sponsor-løsning Type 2
(Se løsningerne på henholdsvis side 4 og side 5.)

Efter eget valg
Det er helt op til kunden, hvordan serviceaftalen finansieres.
Alligevel har Indu indbygget muligheden for, at også denne
udgift kan dækkes ind via indtægter fra reklamer.
Kundens egne sponsorer
I forhold til de 3 reklame-bander som Indu råder over, har
Indu forberedt yderligere 9 områder på legetårnet, som
er klargjort til salg. På dette areal afgør kunden antallet af
sponsorater samt størrelsen på dem. Indtægterne fra salget
af disse reklamer er 100% kundens.

Årlig Inspektionsrapport
Værdien af Indu’s sponsor-projekt er kr. 256.900,- hvoraf
omkostningerne til service udgør ca. 50%.
(Alle priser er eksklusive moms)

Serviceaftale
Aftalen strækker sig over 7 år, hvor alt er inkluderet
• Årlig eftersyns- og inspektørrapport
• Årlig oliebehandling af legeredskaber
• Efterspænding, udbedringer og justeringer
• Reparation af legeredskaber som følge af slidtage
Aftalen omfatter ikke reparationer som følge af hærværk
og utilsigtet misbrug af legeredskaberne.
Det periodiske tilsyn af legepladsen, som en lokal person
har ansvar for at udføre og indrapportere, skal forhindre at
legeredskaber og faldunderlag kommer i en tilstand, hvor
børn kan komme til skade under leg. Indu stiller checkskemaer til rådighed for dette tilsyn af legepladsen.
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Sponsor-løsning Type 1
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Side 4

Sponsor-løsning Type 2*
*Type 2 legepladsen, er afbilledet med rutchebane i rustfri stål, hvilket kræver et tilkøb.
Løsningen inkluderer rutchebane udført i glasfiber
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Sponsorkonceptet får fin modtagelse

Massiv interesse
Se udpluk fra den store interesse og omtale, som Indu har
opnået i forbindelse med introduktionen af sit sponsorkoncept - Altsammen på www.indu.dk
Alle er enige om, at Indu har barslet med en rigtig god ide.
Når der er indgået aftale med Indu, så er der sikkerhed
for, at børnene altid har legeplads, som fungerer optimalt.
Ingen behøver bekymre sig om etablering, sikkerhed, service, oliebehandling, vedligehold og inspektørrapporter.
Side 6

Total-løsning, Struer Skole

Struer Kommune
Skoleleder Knud Bjerregaard Hansen udtaler i TV-Avisen:
“BorgerSkolen har ønsket sig ny skolegård igennem mange
år.... Nu er det endelig sket!”. Indu har leveret legeredskaber til
hele skolegården. Indu’s sponsorer har betalt.
Hele Danmark
Kommuner, Boligselskaber, Ejerforeninger, Private institutioner og mange flere tager imod Indu’s tilbud med åbne arme.
Kontakt Indu og kom på kundelisten, som venter på en ny
legeplads, mens der endnu er sponsorer til opgaven.
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BØRNENES FAVORITTER PÅ

www.indu.dk
Egen produktion i Nordjylland
Legeværdi, sikkerhed, fleksibilitet, udfordring, livsglæde og fantasi - Nøgleord i
fokus hos Indu. Grønne områder og legepladser er vores hjemmebane med børn
i centrum for optimale løsninger.
Handling bag de fine ord
Indu har et højt kvalificeret personale. Eksempelvis gennemgår flere ansatte hvert
år uddannelsen som legepladsinspektør. Det sikrer, at alle gældende krav for
etablering af en sikkerhedsmæssig optimal løsning er indfriet. Indu benytter egne
montører til opstilling af legeredskaber over hele Danmark.
Kvalitet
Indu udvælger omhyggeligt og manuelt det træ, som anvendes i produktionen
af legeredskaber. Træet trykimprægneres, hvilket bidrager væsentligt til
træets levetid. Trygimprægneringen sker UDEN anvendelse af kemikalier.
Jordforbindelse kan være godt at have, men det gælder ikke for træ. Derfor
monterer Indu ALLE legeredskaber på varmtgalvaniserede stolpefødder af stål.
Erfaring
Indu producerer og leverer legeredskaber, indbygget med mere end 15 års
erfaring. Indu’s sponsorkoncept er relativt nyt. Det blev introduceret første gang
i oktober 2007. Den første Sponsor-Legeplads blev opstillet i marts 2008. Indu
sælger fortsat legeredskaber, hvor kunden betaler på helt traditionel vis.

Bestil brochure eller besøg
Ring til Indu eller bestil brochure på www.indu.dk. Vi tilbyder også, at du kan få
vejledning og rådgivning til projekt, tegning og indretning!
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