
E-HANDELSPRISEN 2020 - 12. NOVEMBER 2020 

Det mest underholdende
digitale award show! 

GULDPARTNER - 45.000 kr. ex moms
•  2 x prisuddelinger af valgt kategorier fra vores streamings-’studie’ 

•  Mulighed for virtuel ’stand’ - vis dine cases og resultater frem 

•  Eksponering som guldpartner

•  Med i efterfølgende omtale af showet

•  Mulighed for at chatte direkte med deltagerne og ønske dem ti l lykke  

•  Gratis bil letter – du får mulighed for at invitere alle de leads + kunder, som du har lyst ti l

•  Deltagerliste med navn, titel og virksomhed

SØLVPARTNER - 30.000 kr. ex moms
•  1 x prisuddeling af valgt kategori fra vores streamings-’studie’ 

•  Mulighed for virtuel ’stand’ - vis dine cases og resultater frem 

•  Eksponering som sølvpartner 

•  Mulighed for at chatte direkte med deltagerne og ønske dem ti l lykke  

•  Gratis bil letter – du får mulighed for at invitere alle de leads + kunder, som du har lyst ti l

•  Deltagerliste med navn, titel og virksomhed

BRONZEPARTNER - 8.000 kr. ex moms
•  Mulighed for virtuel ’stand’ - vis dine cases og resultater frem 

•  Eksponering som bronzepartner  

•  Mulighed for at chatte direkte med deltagerne og ønske dem ti l lykke  

•  Gratis bil letter – du får mulighed for at invitere alle de leads + kunder, som du har lyst ti l

•  Deltagerliste med navn, titel og virksomhed

*Dette arrangement er et virtuel award show og foregår kun online.
  Dagens studie bliver streamet l ive fra fysisk lokation.

TILKØB TIL GULDPARTNER - 15.000 kr. ex moms
•  Her har du mulighed for at ti lkøbe uddeling af GULDPRISEN 2020 som en af dine 2 prisuddelinger

•  Prisen består af guldpartner-pakken ovenfor og samlet koste 60.000 kr. ex moms 

GIMMICKS - partner afholder selv omkostninger, planlægning og eksekvering for dette
•  Deltagerboksen ti l konk. deltagere - pakken sendes før showet - 5.000 kr. ex moms (ikke flyers)

•  Underholdsningsgimmick i løbet af showet (comedy, sang eller andet) - 5.000 kr. ex moms

•  FDIH forbeholder sig ret ti l godkende gimmicks og forbeholder sig ret ti l at aflyse deltagerboksen, hvis 

   der ikke er ti lstrækkelig opbakning fra vores partnere 


