
E-handelskonference 
og messe 2018
11. oktober 2018
Øksnehallen, København



Program kl. 8:30 – 17:30
Morgenmad 8.30 - 9.00

Keynotes 9:00 - 12:00

5 Tracks 13:00 - 15:00

Keynotes 15:00 - 17:00

I pauserne er der rig mulighed for at netværke og besøge
kon-kollegaer og mulige partnere

Øksnehallen i København
Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V

Vi forventer +1000 deltagere

50 partnere/udstillere
Stand – Først til mølle princippet



Samarbejdsmuligheder

SølvGuld Bronze



Guld partner 110.000 kr. ex. Moms (EURO € 15.000)

1. Stand (Large 18 m2)

2. Casepræsentation på track*

3. Præsentation på track **

4. 30 billetter

5. ”Book a Meeting” ***

GULD

* Track 1, 2 eller 3 - Cases og præsentationer skal godkendes af FDIH
** Track 4 eller 5 – præsentationer skal godkendes af FDIH
*** FDIH facilitere at pre-booke et møde med dig på din stand på konferencen
for deltagerne



Sølv partner 60.000 kr. ex. moms (EURO € 8.500) 

1. Stand (Medium 9 m2)

2. Præsentation på track**

3. 20 billetter

4. “Book a Meeting”***

Sølv

** Track 4 eller 5 – præsentationer skal godkendes af FDIH

*** FDIH facilitere at pre-booke et møde med dig på din stand på

konferencen for deltagerne



Bronze partner (Alle priser ekskl. Moms)

1. Stand (Small 6 m2) 20.000 kr.
(€ 2.800)

3 billetter + “Book a Meeting”***

2. Stand (Medium 9 m2) 36.000 kr.
(€ 5.000)
6 billetter + “Book a Meeting”***

3. Stand (Large 18m2) 65.000 kr.
(€ 8.900)

12 billetter + “Book a Meeting”***

Bronze
(Stand)

*** FDIH facilitere at pre-booke et møde med dig på din stand på

konferencen for deltagerne



Fordele
Guld Sølv Bronze (stand)

Large stand
(Placering: først til mølle)

Medium Stand
(Placering: først til mølle)

Stand (Small, Medium, Large)
(Placering: først til mølle)

Casepræsentation på track 1, 2 el. 3 Præsentation on track 4 el. 5 3 konferencebilletter per. stand

Præsentation on track 4 or 5 20 konferencebilletter Ekstra billetter til 20% rabat

30 konferencebilletter Ekstra billetter til 20% rabat Markedsføring i relevante udgivelser
Logo, tekst og link på vores website

Ekstra billetter til 20% rabat Markedsføring i relevante udgivelser
Logo, tekst og link på vores website

Tekst og logo i program (70 ord)

Markedsføring i relevante udgivelser
Logo, tekst og link på vores website

Tekst og logo i program (120 ord) Mulighed for at lægge indhold i en
”Goodie Bag”

Tekst og logo i program (180 ord) Mulighed for at lægge indhold i en
”Goodie Bag”

Bronze eksponering

Mulighed for at lægge indhold i en
”Goodie Bag”

Sølv eksponering I modtager en deltagerliste

Logo på FDIH bannere, på relevante
skilte på venuet

I modtager en deltagerliste “Book a Meeting”

I modtager en deltagerliste “Book a Meeting”

“Book a Meeting”



Mere eksponering

 Annonce i konferenceprogrammet
 Fuld annonceside i programmet: 10.000 kr. ex. moms* 
 Halv annonceside i programmet: 7.500 kr. Ex moms*

 * Medlemspriser. Tillæg på 50 % til prisen for ikke-medlemmer

 Banner på website. Se priser på fdih.dk

 Du er velkommen til at kontakte mig for spørgsmål
eller andre sponsorideer:

Pernille Trieb, pet@fdih.dk, T. +45 7225 5606


