Sponsor muligheder
Kære DBTA supplier medlemmer,

DBTA skal fortsat være en netværksforening på højt professionelt plan samtidig med, at
foreningens skal udvikle sig i takt med medlemmernes stigende krav til kvalitet i foreningens
aktiviteter.
Vi søger derfor en række sponsorer, der opnår stor synlighed i foreningen, samtidig med at vi
i fællesskab kan tilbyde en række key note speakers og personlige ”take aways” på møderne
i 2020.

Det er vigtigt at understrege, at vi ønsker at dele viden om travel management,
forretningsrejser og meeting management i alt, hvad vi gør! Der er fortsat ikke muligt at
reklamere direkte overfor medlemmerne.
Vi håber din virksomhed vil være med! Kontakt gerne undertegnede, hvis du har spørgsmål til
sponsorpakkerne, eller hvis du ønsker at indgå en aftale!

På bestyrelsens vegne,

NYT! i 2020:
▪

GULD sponsors får mulighed for at tilbyde
DBTAs medlemmer et webinar

▪

GULD og SØLV sponsorer
får større
<
synlighed på DBTAs LinkedIn og Facebook
sider

▪

Alle sponsorer får tilknyttet et DBTAbestyrelses medlem som fast kontakt

DBTA Guld sponsor 2020
▪

Mulighed for at afholde et webinar i samarbejde med DBTA NYT! i 2020

▪

Banner på DBTA’s hjemmeside
▪

med ”klik”/via link sendes brugerne videre til sponsorens hjemmeside

▪

sponsor kan udarbejde en særlig side for DBTA medlemmer

▪

Logo i alle DBTA nyhedsbreve | NYT! design i 2020

▪

Logo i alle DBTA invitationer (Trippus)

▪

Synlighed på alle DBTAs egne møder

▪

2 artikler eller video om et relevant forretningsrejserelateret emne
▪

i enten nyhedsbreve eller NYT i 2020! på DBTAs LinkedIn og Facebook sider

▪

1 ekstra deltager på DBTAs egne møder og 2 ekstra deltagere på Årsmødet 2020

▪

Stand og 10 min. taletid til Årsmøde 2020

▪

Sponsor har et emne på et relevant DBTA medlemsmøde (30 min) i løbet af året

Pris DKK 30.000 plus moms

DBTA Sølv sponsor 2020
▪

Banner på DBTA’s hjemmeside

▪

Logo i alle DBTA nyhedsbreve
▪

I alt 6 – 8 i løbet af året

▪

Logo i alle DBTA invitationer (Trippus)

▪

Synlighed på alle DBTAs egne møder

▪

1 artiklel eller video om et relevant forretningsrejserelateret emne
▪

i enten et nyhedsbrev eller NYT i 2020! på DBTAs LinkedIn og Facebook
sider

▪

1 ekstra deltager på DBTAs egne møder

▪

Stand og 5 min. taletid til Årsmøde 2020

▪

Sponsoren har et emne ved relevant DBTA medlemsmøde (15 min) i løbet af året

Pris DKK 20.000 plus moms
Sponsorpakkerne inkluderer ikke medlemskab af DBTA.

DBTA Eventsponsor 2020
Der er masser af muligheder for synlighed i foreningen, også selvom du ikke er GULD eller
SØLV sponsor.

Her er en række eksempler:
▪

Speaker | introducer din taler og få dit brand på scenen

▪

Venue | helt eller delvist

▪

Navneskilte | m/logo på strop/halsbånd

▪

Kaffepause eller frokost

▪

Breakout session | giv medlemmerne en introduktion til et relevant emne/produkt

▪

Virksomhedsbesøg | en mulighed både for buyer eller supplier medlemmer | vi
hjælper gerne med en invitation og alt det praktisk

▪

Invitationer til jeres arrangementer | deler vi gerne, hvis relevant for medlemmer

Vi vender tilbage med en prisliste inden jul.

Vil du vide mere?
Om sponsoraterne, event sponsoraterne eller vil du allerede nu byde ind?
Kontakt Anne Mette Berg via e-mail dbta@dbta.dk eller ring +45 40172520!

