
BLIV SAMARBEJDSPARTNER 
TIL FDIH ARRANGEMENTER 2019
Få et overblik over dine mange muligheder for at møde FDIHs
medlemmer ved forskellige arrangementer i 2019



EKSPONERING I 2019
Vækstfesten i e-handelsbranchen fortsætter (læs den seneste analyse her) og vi står klar til at tage hul på et nyt og spændende kalenderår med nye 
eksponeringsmuligheder for din forretning. 

FDIH afholder hvert år en lang række arrangementer for vores over 900 medlemsvirksomheder, som repræsenterer hele værdikæden i e-
handelsbranchen. En medlemsskare, som er rundet 5.000 aktive profiler. 

Du skal udnytte mulighederne som samarbejdspartner, hvis du:

▪ Ønsker at komme i dialog med nye potentielle kunder, men også møde eksisterende kunder

▪ Ønsker at sikre forretningens synlighed overfor e-handelsbranchen i Danmark

▪ Ønsker at bruge arrangementerne som DNA’et i forretningens markedsføring: Brug arrangementerne til at lancere nye produkter, dele viden om 
dine guldkorn, skabe dialog/hype omkring dine kompetencer eller sæt dig selv på scenen

Eksponeringsmulighederne i 2019’s arrangementer er mange og derfor har vi samlet vores bedste bud på, hvor du bør tænke på at eksponere din 
virksomhed i 2019. 

Som samarbejdspartner hos FDIH er du altid sikret markedsføring i relevante udgivelser (program, web, link, logo, tekster mv.), et begrænset antal 
billetter afhængig af partnerniveau og det vigtigste: Adgang til deltagerlisten, så du kan forberede dit salg før, under og efter. 

Vi ses i 2019. 

FDIH-teamet

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/ars-og-halvars-rapporter/halvarsanalyse-2018


Indholdsfortegnelse:

▪ Kalender 2019
▪ E-handel Danmark
▪ E-handelsprisen
▪ Logistikdag for e-handlere
▪ E-handelskonference
▪ Andre muligheder

▪ Kontaktinformation



E-HANDEL DANMARK
Aarhus den 21. marts 2019

250 deltagere

E-HANDELSPRISEN 2019
København den 23. maj 2019

800 deltagere

E-HANDELSKONFERENCE 
København den 9. oktober 2019

1.100 deltagere

LOGISTIKDAG FOR E-HANDLERE
Fredericia den 5. september 2019

250 deltagere

KALENDER 2019

ANDRE 
MULIGHEDER



E-HANDEL DANMARK 
AARHUS DEN 21. MARTS

Kom ud over rampen i Smilets by, når Tivoli Friheden (Hermans Kulturhus) danner rammen for den næste E-handel Danmark-konference. 

Du skal være til stede på konferencen, hvis din forretning ønsker at blive eksponeret overfor de dygtigste e-handlere i Danmark.

Få unik mulighed for adgang til deltagerlisten med navn, titel, virksomhed og postadresse og forbered dit salg før, under og efter.    

Som samarbejdspartner har du 2 muligheder for at blive eksponeret:

EKSKLUSIV PARTNER – 40.000 kr. 
Din forretning på scenen i 30 minutter med en case, konkrete løsninger og/eller eksempler

Stand på 4 m2

Omtale i fysisk program med logo og tekst

Adgang til deltagerliste med navn, titel, virksomhed og postadresse

8 billetter, som kan bruges til ansatte og særligt udvalgte forretningspartnere

PARTNER – 15.000 kr. 
Stand på 4 m2

Omtale i fysisk program med logo og tekst

Adgang til deltagerliste med navn, titel, virksomhed og postadresse

4 billetter, som kan bruges til ansatte og særligt udvalgte forretningspartnere

Se arrangementet på FDIH's website

Til oversigten 2019

Alle priser er ekskl. moms og medlemspriser

https://www.fdih.dk/events/konferencer/2019/190321-e-handel-danmark-aarhus?type=Konferencer


Igen i 2019 holder vi årets awardshow. Skab relationer og oplevelser sammen med potentielle og eksisterende kunder til 

årets e-handelsfest i Øksnehallen i 2019. 

Vær med til at uddele priser til de bedste i branchen, skab et større netværk og vær med til at støtte op omkring de bedste i

branchen. 

Som samarbejdspartner har du flere muligheder for at blive eksponeret:

PLATINPARTNER - 150.000 kr. 
20 billetter (værdi op til 56.000 kr. ekskl. moms)

Uddeling af 2 priser til prisfesten

Omtale i fysisk program og platin eksponering på FDIH’s platforme

GULDPARTNER - 90.000 kr. 
12 billetter (værdi op til 33.600 kr. ekskl. moms)

Uddeling af 2 priser til prisfesten

Omtale i fysisk program og guld eksponering på FDIH’s platforme

SØLVPARTNER - 40.000 kr. 
8 billetter (værdi op til 22.400 kr. ekskl. moms)

Uddeling af 1 pris til prisfesten

Omtale i fysisk program og sølv eksponering på FDIH’s platforme

BRONZEPARTNER - 15.000 kr. 
4 billetter (værdi op til 11.200 kr. ekskl. moms)

Omtale i fysisk program med logo og tekst

Bronze eksponering på FDIH’s platforme

Til oversigten 2019

E-HANDELSPRISEN
KØBENHAVN DEN 23. MAJ

Alle priser er ekskl. moms og medlemspriser



FDIH samler for 8. gang logistik- og e-handelsfolk fra hele landet til en heldagskonference for at diskutere de 

logistikmæssige udfordringer og løsninger for danske e-handelsvirksomheder. 

Igen i år ligger DAO365 lokaler til Logistikdagen, hvor der er mere end 250 af e-handlens logistikfolk samlet på ét 

sted. 

Hvis du ønsker en større indsigt i dine kunder/mulige kunders logistikudfordringer -og vil hjælpe med at give inputs 

til de nyeste trends og ideer til, hvordan logistikken kan gøre en positiv forskel i deres forretning, er dette 

konferencen du skal med på som samarbejdspartner.

Som samarbejdspartner har du flere muligheder for at blive eksponeret: 

EKSKLUSIV PARTNER - 25.000 kr. 
10 billetter 

Stand 6 m2

Omtale i fysisk program med logo og tekst

Guld eksponering på FDIH’s platforme

Deltagerliste med navn, titel, virksomhed og tilgængelige postadresser

PARTNER - 10.000 kr. 
5 billetter 

Stand 6 m2

Omtale i fysisk program med logo og tekst

Eksponering på FDIH’s platforme

Deltagerliste med navn, titel, virksomhed og tilgængelige postadresser

Til oversigten 2019

LOGISTIKDAG FOR E-HANDLERE
FREDERICIA DEN 5. SEPTEMBER

Alle priser er ekskl. moms og medlemspriser



FDIH’s E-handelskonference afholdes for 14. gang i København. 

Dette er en fantastisk mulighed for dig, der vil være synlig blandt eksisterende kunder samt komme i dialog med nye potentielle kunder. 

Vi forventer over 1.100 deltagere til endnu en fantastisk dag i Øksnehallens unikke omgivelser. 

Du får rig mulighed for at netværke med branchens skarpeste hoveder og inspirere dem med den nyeste viden, som kan hjælpe med at øge deres salg. 

I vil være over 50 knivskarpe udstillere som rådgiver de mange e-handlere til at drive en stærk e-handel. 

Som samarbejdspartner har du flere muligheder for at blive eksponeret: 

GULDPARTNER - 110.000 kr. 
30 billetter samt stand på 18 m2

2 x 30 minutters taletid

Book a meeting, omtale i fysisk program og guld eksponering på FDIH’s platforme

Deltagerliste med navn, titel, virksomhed og tilgængelige postadresser

SØLVPARTNER - 60.000 kr. 
20 billetter samt stand på 9 m2

30 minutters taletid

Book a meeting, omtale i fysisk program og sølv eksponering på FDIH’s platforme

Deltagerliste med navn, titel, virksomhed og tilgængelige postadresser

BRONZEPARTNER 

Large - 65.000 kr. 
12 billetter samt stand på 18 m2 

Book a meeting, omtale i fysisk program og bronzeeksponering på FDIH’s platforme

Deltagerliste med navn, titel, virksomhed og tilgængelige postadresser

Medium - 36.000 kr. 
6 billetter samt stand på 9 m2

Book a meeting, omtale i fysisk program med bronzeeksponering på FDIH’s platforme

Deltagerliste med navn, titel, virksomhed og tilgængelige postadresser

Small - 20.000 kr.
3 billetter samt stand på 6 m2

Book a meeting, omtale i fysisk program med bronzeeksponering på FDIH’s platforme

Deltagerliste med navn, titel, virksomhed og tilgængelige postadresser

Se arrangementet på FDIH’s hjemmeside 

Til oversigten 2019

E-HANDELSKONFERENCE 
KØBENHAVN DEN 9. OKTOBER

Alle priser er ekskl. moms og medlemspriser



ØNSKER DU AT UDVIKLE ET ARRANGEMENT I SAMARBEJDE MED FDIH?

Bliv samarbejdspartner til et FDIH seminar og vær med til at skræddersy et spændende seminar i samarbejde med FDIH. Vi 
afholder to seminarer i samme uge – et i København og et i Aarhus. 

De to dage koster i alt 40.000 kr., hvor FDIH står for al markedsføring, afholdelse, lokaler og forplejning (medlemspris).

Udbytte for dig:

Markedsføring via annoncering, direct mail, nyhedsbreve og på www.fdih.dk
Deltagerliste med navn, titel, virksomhed og tilgængelige postadresser
Direkte dialog med målgruppen
Videreformidle viden til e-branchen
Eksponering over for 9.000 nyhedsbrevsmodtagere

Husk at I også kan købe reklameplads i vores nyhedsbrev og/eller web. Se bannerpriserne her.

Lad os tage en snak om hvad I som virksomhed kunne tænke jer. 

Se mere på FDIHs hjemmeside

Til oversigten 2019

ANDRE MULIGHEDER

Alle priser ekskl. moms og medlemspriser

file:///C:/Users/pet/Downloads/fdih-bannerannoncering-2018 (3).pdf
https://www.fdih.dk/events/bliv-sponsor/event-sponsorat


PARTNERAFTALER 2019

Alle priser ekskl. moms og medlemspriser
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Eksklusiv Partner Hermans - Tivoli Friheden 8000 Aarhus C 8 180 Indlæg på 30 minutters kundecase 4 m² 40.000 kr. 50.000 kr.

Partner Hermans - Tivoli Friheden 8000 Aarhus C 4 70 - 4 m² 15.000 kr. 18.000 kr. 
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Location By Antal billetter Antal ord i programmet Uddeling af pris Standaktivitet Medlemspris Ikke-medlemspris

Platinpartner Øksnehallen 1700 København V 20 250 2 priser - 150.000 kr. 187.500 kr.

Guldpartner Øksnehallen 1700 København V 12 180 2 priser - 90.000 kr. 112.500 kr.

Sølvpartner Øksnehallen 1700 København V 8 120 1 pris - 40.000 kr. 50.000 kr.

Bronzepartner Øksnehallen 1700 København V 4 70 - - 15.000 kr. 18.750 kr.

Skræddersy din egen løsning/ gimmick Øksnehallen 1700 København V Kontakt os Kontakt os
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19 Location By Antal billetter Antal ord i programmet Taletid Standstørrelse Medlemspris Ikke-medlemspris

Eksklusiv partner DAO365 - Fredericia 7000 Fredericia 10 180 Indlæg på 30 minutters kundecase 6 m² 25.000 kr. 31.250 kr.

Partner DAO365 - Fredericia 7000 Fredericia 5 70 - 6 m² 10.000 kr. 12.500 kr. 
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Location By Antal billetter Antal ord i programmet Taletid Standstørrelse Medlemspris Ikke-medlemspris

Guldpartner Øksnehallen 1700 København V 30 180 2 × indlæg på 30 minutters kundecase 18 m² 110.000 kr. 137.500 kr.

Sølvpartner Øksnehallen 1700 København V 20 120 Indlæg på 30 minutters kundecase 9 m² 60.000 kr. 75.000 kr.

Bronzepartner Øksnehallen 1700 København V 3 70 fra 6 m² fra 20.000 kr. fra 25.000 kr.

Annonce i program (helside) Øksnehallen 1700 København V
Levering af materiale                           

B: 200 × H: 250 + 5 mm til beskæring
10.000 12.500

Skræddersy din egen løsning Øksnehallen 1700 København V Kontakt os Kontakt os
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Location By Deltagere Følgende indgår Varighed Aktivitet Medlemspris Ikke-medlemspris

Seminar 1 × seminar i Aarhus Aarhus Min. 20 Forplejning, lokaler og marketing 3 timer Aftales nærmere

Seminar 1 × seminar i København København Min. 20 Forplejning, lokaler og marketing 3 timer Aftales nærmere

Samlet pakke* 40.000 kr. 50.000 kr.

*Alle uger er ledige undtagen:                            
7, 16, 21, 23, 27-32, 36, 40 samt 41



KONTAKT OS FOR FLERE DETALJER 
OM SAMARBEJDSMULIGHEDER

Pernille Trieb Magnus Glenn Hansen

Projektleder Projektleder

Direkte: +45 7225 5606 Direkte: +45 7225 5615

Mobil: +45 2096 6882 Mobil: +45 2536 7691

Mail: pet@fdih.dk Mail: mgh@fdih.dk

mailto:pet@fdih.dk
mailto:cca@fdih.dk


TAK FOR DIN TID

VI SES I 2019


