
 

Hvad er kriterierne for CP 
Denmarks erhvervssamarbejder? 

Historik:  

Coding Pirates Denmark har helt fra starten haft tradition for at have 
erhvervssamarbejder. Samarbejderne har både indebåret direkte økonomiske 
sponsorater, indirekte sponsorater ved at stille lokaler, services, udstyr og personale 
til rådighed.  
 
Grundet behovet for en branding strategi og for at kunne skabe et handlerum for, 
hvilke erhvervssamarbejder, der er af principiel betydning og skal drøftes i 
bestyrelsen, og hvilke sekretariatet kan indgå uden inddragelse af bestyrelsen.  

Kriterier for erhvervssamarbejder: 

1. Coding Pirates bestemmer selv, hvem vi samarbejder med. Det betyder, at en 
sponsor ikke kan kræve, vi udelukker samarbejde med andre virksomheder - 
heller ikke andre navngivne virksomheder.  
 

2. Erhvervssamarbejder skal ikke gå imod vores vedtagne branding strategi.  
 

3. Virksomhederne får ikke beslutningskompetence i forhold til, hvordan Coding 
Pirates agerer, organiserer sig og lignende.  
 

4. Erhvervssamarbejder indgås ikke med våbenindustrien, tobaksindustrien og 
alkohol-industrien (her er altruistiske tiltag som fx Tuborg Fondet undtaget). 
Ligesom virksomheder med ulovlig opførelse eller som benytter sig af 
børnearbejde ikke er interessante samarbejdspartnere for Coding Pirates.  
 

Kriterierne for, at sekretariatet kan indgå erhvervssamarbejder uden 
at spørge bestyrelsen på forhånd:  

1. Sponsorater under kr. 100.000, som ikke har krav om særlig markedsføring. 
Sponsoraterne skal følge besluttede praksis i sponsorpakkerne på 
hjemmesiden: https://codingpirates.dk/til-virksomheder/ og 
branding-strategien.  
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https://codingpirates.dk/til-virksomheder/


 

Kriterier for erhvervssamarbejder, hvor bestyrelsen skal godkende på 
forhånd: 

1. Sponsorater over kr. 100.000. 
 

2. Sponsorater som kræver nye aktivitetstiltag.  
 

3. Sponsorater, hvor der er tvivl om, hvorvidt sponsoratet går på kant med vores 
sponsorpakker og brandingstrategi. Det betyder fx, hvis en virksomhed 
kræver en specifik branding-ydelse, som vi ikke har i vores brandingstrategi 
eller i sponsorpakkerne.  
 

4. Sponsorater, som tilbydes af virksomheder, som kan fremstå kontroversielle.  
 
Godkendt af Hovedbestyrelsen, den 21. august 2020 
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