Erhverv Norddanmark er Aalborgregionens største tværfaglige
erhvervsnetværk. Organisationen, der er grundlagt i 1431,
er også landets største og ældste sammenslutning af sin art.

»What’s in it for me«
• Møde 500+ netværksrelationer
• Skabe kontakt med kunder og samarbejdspartnere
• Tage del i et forum for virksomhedsudvikling
• Få en platform for erfaringsudveksling
• Opnå ny viden via aktuelle foredrag og faglige møder
• Få et uafhængigt talerør i erhvervslivet
• Opnå vidensdeling og vækst
• Modtage attraktive medlemstilbud
• Få virksomhedstilbud på
Member to Member
• Blive opdateret via eNyhedsbrev
og magasin
• Udvikle dine kompetencer via
netværksgrupper

Sponsorkoncept
Erhverv Norddanmark
Kontaktinformation:
Erhverv Norddanmark • Nyhavnsgade 2 • 9000 Aalborg • telf: 9816 0600
mail: info@erhvervnorddanmark.dk • www. erhvervnorddanmark.dk

SPONSORKONCEPTER

Erhverv Norddanmarks sponsorer er en væsentlig faktor for den
videre udvikling af organisationen, så vi fortsat kan være den foretrukne
dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark – til gavn for
vores medlemmer.

Business-sponsorater
• Maksimalt 12 sponsorater af denne type
• Brancheeksklusivitet i forhold til andre
business-sponsorer
• Løber over 12 måneder

Vores viden
DIN STYRKE

• Omfatter bl.a.
- Logo på forsiden af www.erhvervnorddanmark.dk
En business sponsor der tør
skabe business for dig!
-L
 ogo og virksomhedspræsentation på specialside
under www.erhvervnorddanmark.dk
-O
 mtale som loyalitetssponsor i Erhverv
Redmark
Norddanmarks eNyhedsbrev
AALBORG . AARHUS . FREDERIKSHAVN
. RANDERS . PADBORG . KØBENHAVN
HJØRRING ønsker
en
-A
 nnonce i hvert nummer af Erhvervnorddanmarks
glædelig jul
medlemsmagasin
Vi arbejder for én ting:
9961_HK_Ann_95x65_Coated_VorVidenDinStyrke.indd
2 det bedste frem i dig
13/11/15
-F
 rimedlemsskab af Erhverv Norddanmark
i
At få
og din organisation.
sponsoratets løbetid
Hasseris Bymidte 6 · DK-9000 Aalborg · Tlf. +45 98 18 33 33
Aalborg | Aars | Aarhus | København
- Invitation til et årligt sponsor arrangement,
hvor der er mulighed for at præge debatten om
udviklingen af foreningens fortsatte virke.
Pris ekskl. Moms
kr.

Tør du tage

udfordringen

op?

redmark.dk

Erhverv Norddanmark har flere muligheder for at sammensætte en
sponsor pakke, hvor den enkelte virksomhed selv sammensætter sit
koncept efter en dialog omkring mulighederne

-M
 ulighed for et antal fribilletter til en af Erhverv
Norddanmarks event sponsorater (efter nærmere
aftale)
-M
 ulighed for forhandling om andet
virksomhedsspecifikt indhold

14.30

50.000,-

Hovedsponsorat

Loyalitetssponsorater

• Eneste sponsor af denne type

• Løber over 12 måneder

• Brancheeksklusivitet i forhold til andre
sponsorgrupper

• Logo i hvert nummer af Erhverv Norddanmarks
magasin

• Flerårig aftale

• Invitation til et årligt sponsorarrangement, hvor der
blandt andet er mulighed for at præge debatten om
udviklingen af foreningens fortsatte virke

• Fordele efter nærmere forhandling
• Pris efter nærmere forhandling

•L
 ogo på roll-up med loyalitetssponsorer i
forbindelse med flertallet af Erhverv Norddanmarks
arrangementer
•M
 ulighed for et antal fribilletter til en af Erhverv
Norddanmarks event sponsorarter (efter nærmere
aftale)

• Omtale som loyalitetssponsor i Erhverv
Norddanmark
Pris ekskl. moms kr.

9.900,-

