“What’s in
it for me”
• En række meget forskelligartede arrangementer
• Masser af aktiviteter med appel til virksomheder
• Foredrag, som også dine medarbejdere kan deltage i gratis
• Uafhængig erhvervspolitisk organisation som nordjysk
talerør for virksomhederne

Sponsorkoncept

SPONSORKONCEPT

SPONSORKONCEPT

Hovedsponsorat

Business-sponsorater

• Max. Et

• Maksimalt tolv Business-sponsorater

• Business-sponsorerne tilbydes

• Business-sponsorat løber 12 måneder

brancheek sklusivitet, ligesom

Indhold! - 2 udgaver

• Business-sponsorerne tilbydes

Erhverv Norddanmark er åben for

brancheeksklusivitet, ligesom Erhverv

forhandling af det konkrete indhold

Norddanmark er åben for forhandling

af den enkelte aftale.

af det konkrete indhold af den

• Samt alt fra loyalitetssponsorat

Loyalitets sponsor

enkelte aftale.
• Samt alt fra loyalitetssponsorat

Pris ekskl. Moms kr. 50.000,-

Loyalitetssponsor

• Logo og kort virksomhedspræsentation på www.erhvervnorddanmark.dk med
link til egen hjemmeside
• Logo på roll-up sammen med andre !! sponsorer i forbindelse med Erhverv Norddanmarks
arrangementer (Hoved og Business sponsor)
• Invitation til et/to årlige sponsor arrangementer, med mulighed for at
netværk med andre sponsorer
• Nævnes som sponsor i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve,
medlemsmagasin og arrangementer
• Efter nærmere aftale mulighed for et antal fribilletter til en af
Erhverv Norddanmarks samarbejdspartneres aktiviteter
• Branche eksklusivitet (Hoved og Business sponsor) Erhverv Norddanmark har flere
muligheder for at sammensætte en sponsor pakke, hvor den enkelte virksomhed selv
sammensætter sit koncept efter en dialog omkring mulighederne.

Kontant

Vare/Event sponsorat

• Markedsføring
• Logo på hjemmeside
• Link til egen hjemme side
• Præsentation ved arrangementer

• Barder aftale
- Vi ”bytter vare”
- Foredrag
- Eventsponsor
- Vare, eks. Chokolade,
gaver til konkurrencer
• Ens er dog
• Skal være interessant
• Skal være rigtige priser
(ikke udsalgspris vi bytter til)
• Der skal leveres vare for
mere en kontant prisen
• Erhverv Norddanmark
skal kunne bruge det, og
vurdere fra gang til gang

• Billetter!

kr. 9.900,-

kr. 15.000,-

