
 
 

 

 

 

SPONSORMULIGHEDER 

 

DBTA er Danmarks førende professionelle netværksforening indenfor Travel 

Management. Vores mission er, at vi gennem vores aktiviteter skaber et forum for 

netværk, vidensdeling og uddannelse. Vi arbejder professionelt med at planlægge og 

udvikle aktiviteter af høj kvalitet for vores medlemmer, og vores udbud er i stor grad 

afhængig af sponsoraftaler.   

Vi tilbyder en række forskellige sponsorpakker, som dækker eksponering, hospitality, 

netværk og digitale muligheder i foreningen. Derudover kan DBTA fejre 50 års 

jubilæum i september 2021, og det giver i år nogle ekstra sponsormuligheder. 

Det er vigtigt at understrege, at vi udelukkende deler viden indenfor travel- og 

meetings management. 

Vi håber, at din virksomhed ser værdi i at indgå en sponsoraftale med DBTA. Kontakt 

gerne undertegnede, hvis du har spørgsmål til sponsorpakkerne, eller hvis du ønsker 

at indgå en aftale. 

 

På bestyrelsens vegne, 

 

 

General Manager 
 
Mobil +45 4017 2520 
E-mail dbta@dbta.dk 

 

 

 



 
 

SPONSORPAKKER 

 

DBTA GULD SPONSOR 2021 

✓ Afholdelse af webinar af en times varighed NYT! i 2021 

✓ Banner på hjemmeside 

o ”klik” funktion til sponsor hjemmeside 

o dedikeret sponsorside  

✓ Logo i nyhedsbreve  

✓ Logo i invitationer   

✓ Eksponering på medlemsmøder  

✓ To artikler eller film om relevant emne  

o i nyhedsbreve eller NYT! i 2021 på LinkedIn side 

✓ En ekstra deltager på medlemsmøder og to ekstra deltagere på Årsmøde  

✓ Eksponering og 10 min. scenetid til Årsmøde   

✓ Produktpræsentation på medlemsmøde af 30 min. varighed 

Pris DKK 30.000 excl. moms 

Sponsorpakken inkluderer ikke medlemskab af DBTA. 

 
DBTA SØLV SPONSOR 2021 

✓ Banner på hjemmeside 

o ”klik” funktion til sponsor hjemmeside 

✓ Logo i nyhedsbreve  

✓ Logo i invitationer  

✓ Eksponering på medlemsmøder 

✓ En artikel eller film om relevant emne  

o i nyhedsbrev eller NYT! i 2021 på LinkedIn side 

✓ En ekstra deltager på medlemsmøder 

✓ Eksponering og 5 min. scenetid til Årsmøde 

✓ Produktpræsentation på medlemsmøde af 15 min. varighed  

Pris DKK 20.000 excl. moms 

Sponsorpakken inkluderer ikke medlemskab af DBTA. 



 
 

DBTA SHARE YOUR KNOWLEDGE 2021 

 

Webinar | 1 time   

 

Webinarets emne og indhold planlægges i samarbejde med DBTA og skal have et 

uddannelsesmæssigt formål og bidrage til øget viden for medlemmerne. Webinaret 

afholdes i Teams og gøres efterfølgende tilgængeligt på medlemssiderne på dbta.dk. 

Invitationen sendes til DBTAs medlemmer og annonceres på hjemmesiden, i 

nyhedsbreve og på digitale platforme. 

 

DBTA members: DKK 5.000 excl. moms | Non-members: DKK 7.500 excl. moms 

 

DBTA SHARE YOUR MESSAGE 2021 

 

Produktpræsentation på DBTA medlemsmøde | 15 min. 

Del information om din virksomheds produkter eller spændende tiltag. Giv inspiration 

videre til vores medlemmer.  

 

Eksponering i DBTA Nyhedsbrev |  

Del din virksomheds budskab, tekst eller film under ”Sponsor informerer” i DBTAs 

nyhedsbrev. Der kan inkluderes et link til en ekstern side. 

 

Eksponering på DBTA’s LinkedIn side |  

Del din virksomheds budskab, tekst eller film på DBTAs LinkedIn side. Der kan 

inkluderes et link til en ekstern side. 

 

DBTA members: DKK 2.500 excl moms | Non-members: DKK 4.000 excl moms 

 

Priser er pr. aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbta.dk/


 
 

DBTA Event Sponsor 2021 

 

Der er mange andre gode muligheder for ad-hoc eksponering i DBTA 

- and the sky is the limit! 

 

Inspirationskilde: 

▪ Speaker | introducer en key note speaker og få dit brand på scenen 

▪ Venue | helt eller delvist 

▪ Navneskilte | m/logo på strop/halsbånd  

▪ Branded Kaffepause eller frokost  

▪ Breakout session | giv medlemmerne en introduktion til dit produkt/brand  

▪ Virksomhedsbesøg | både for buyer eller supplier medlemmer og vi hjælper 

gerne med invitation og det praktiske 

 

▪ Invitation til jeres arrangement | deler vi gerne, hvis relevant for medlemmer 

 

Priser fastsættes på ad-hoc basis. 

Derudover starter vi planlægning af DBTA Årsmøde og 50 års jubilæum den 23. 

september 2021 i januar og fremsender særskilt sponsormuligheder for disse 

events i 1. kvartal. 

 

 


