Kom i nærkontakt med erhvervslivet
– bliv business-sponsor
Erhverv Norddanmark gennemfører i årets løb en række meget forskelligartede arrangementer og
aktiviteter med appel til den særdeles brede kreds af virksomheder, der er medlem af organisationen.
Derfor indgår vi i begrænset omfang aftaler med sponsorer, der medvirker til, at vi som regionens
førende uafhængige erhvervspolitiske organisation fortsat kan gøre en forskel for medlemmerne.
Vi opererer med to typer sponsorater; Èt hovedsponsorat og maksimalt tolv Business-sponsorater.
Sponsoraterne udgør en væsentlig faktor for den videre udvikling af vores organisation, så vi fortsat kan være den foretrukne
dialogpartner i erhvervsudviklingen af såvel Aalborg som Norddanmark – til gavn for vores medlemsvirksomheder.
Et business-sponsorat, der løber 12 måneder og koster 50.000 kr. ekskl. moms, omfatter som udgangspunkt disse elementer:
• Logo på forsiden af Erhverv Norddanmarks hjemmeside
• Logo, kort virksomhedspræsentation og link på specialside under Erhverv Norddanmarks hjemmeside
• Logo på roll-up med sponsorer i forbindelse med flertallet af Erhverv Norddanmarks arrangementer
• Mulighed for én gang årligt at profilere sig ved et fagligt eller aktuelt indlæg via en kort note
med link i Erhverv Norddanmarks e-nyhedsbrev (link f.eks. til pdf eller website)
• Mulighed for at udsende faktaark i forbindelse med Erhverv Norddanmarks trykte invitation til samtlige
medlemmer forud for ét Erhverv Norddanmark-arrangement efter konkret aftale
• Mulighed for at udlevere brochure, faktaark eller lignende til gæsterne i forbindelse med ét
Erhverv Norddanmark-arrangement efter eget valg
• Frimedlemskab af Erhverv Norddanmark i sponsoratets løbetid
• Efter nærmere aftale mulighed for et antal fribilletter til Erhverv Norddanmarks arrangementer
• Invitation til to årlige sponsorarrangementer, hvor der blandt andet er mulighed for at præge debatten
om udviklingen af foreningens fortsatte virke.

Business-sponsorerne tilbydes brancheeksklusivitet, ligesom Erhverv Norddanmark er åben for forhandling af det konkrete
indhold af den enkelte aftale.

Med venlig hilsen
Erhverv Norddanmark
Direktør
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