
KOMMUNIKATION,
DER FLYTTER HOLDNINGER
Med indsigt i samfundsaktuelle temaer 
og viden om målgrupperne skaber vi 
kommunikation, der inspirerer, syn-
liggør og positionerer din virksomhed, 
forening eller organisation. 

Bureauet leverer alle former for kommunikations-
discipliner – lige fra strategisk rådgivning og public 
affairs over professionelle indsatser som PR, kro-
nikker og debatindlæg samt video, podcast, sociale 
medier, storytelling og branding. 

Jo mere sammenhængende og ensartet din kom-
munikation er, desto stærkere vil den stå. Uanset, 
om budskabet skal kommunikeres via traditi-
onelle eller digitale medier, så mestrer vores 
erfarne kommunikationsspecialister de værktøjer 
og kanaler, der skal til for at ramme målgruppen 
og skabe synlighed om dit budskab. Altid med 
en nøje afstemt strategi over for de relevante 
interessenter - og med udvalgte discipliner, der 
effektivt støtter op!

Kontakt os på 70 26 19 79 eller mail@lindskov.com og hør, 
hvordan vi kan øge din synlighed på Folkemødet 2022.

NYSGERRIG? FØLG OS HER: 

LINDSKOV.COM LINDSKOV LINDSKOV COMMUNICATION

MEDLEM AF: VI ER STOLTE OVER AT BIDRAGE TIL PROFILERINGEN AF NOGLE AF DANMARKS DYGTIGSTE INDEN FOR DERES FELT.  

Blandt disse er Aluflam, ArbejdsmiljøNET, Attendo Danmark, Boligselskabet Sjælland, Bøttcher:Fog, Continental Dæk Danmark, Center for Kvalitet 
i Velfærd, Cornelius Vöge atelier for arkitektur, Damifo, Den danske Landinspektørforening,  FB Gruppen, GK Danmark, Glarmesterlauget, HTO 
Nedrivning, Kejserindens Gryder, Klaus & Servants, Referencenetforeningen, Rynord Statsaut. Revision, Slagter Frimann, Solrød Biogas, Solrød 
Fjernvarme, Solrød Kommune, Solrød Vandværk, System Audio, Team Olivia, Thorsen & Petersen VVS, Træsektionen under DI Dansk Byggeri og 
WINadvokater. Som en del af det internationale Comvort bureaunetværk kan vi også følge med din virksomhed ud i verden.

Alle priser er vejledende og blot en retningspil for prisniveau og indhold. Konkret tilbud gives efter møde og dialog om behov og ønsker til den enkelte debat og ønskede ydelse. Version 1. februar 2022. Forbehold for ændringer.



MERE UD AF FOLKEMØDET?
FÅ DIN EGEN NETVÆRKSLOUNGE
Folkemødet er en oplagt mulighed for at styrke net-
værket og skabe nye, værdifulde relationer i uformelle 
rammer. Men det kan være vanskeligt at netværke 
med dem, man gerne vil tale med, hvis ikke man har 
en fast base.

Nu har du muligheden for at få din helt egen netværks-
lounge, hvor du kan invitere forbindelser, alliancer og nye 
relationer til dit eget arrangement – for eksempel:
 

 ■ Vin & tapas event
 ■ Champagne event
 ■ Brunch event
 ■ Medarbejderkomsammen
 ■ Oplæg og foredrag
 ■ Musikalsk underholdning
 ■ Forhandler- og partnerevent
 ■ Og meget mere...

Vidste du, at Folkemødet sætter særlige regler for 
forplejning i debatteltene? Derfor kan du bruge vores 
loungetelt til sammenkomster, idet det ikke er en del af 
debataktiviteterne.

PRISEKSEMPEL
 ■ Rådighed over loungeteltet á 1 times varighed

 ■ Rådgivning og koordinering i forbindelse med udvalg af 
deltagere

 ■ Hjælp til netværksdannelse før og under  
arrangementet efter nærmere aftale

 ■ Support under arrangementet

 ■ 1-2 social media opslag henholdsvis før og efter dit arran-
gement

12.000 KR.  
Priser er ekskl. moms 
Let forplejning kan tilkøbes.
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MERE UD AF FOLKEMØDET?
FÅ EN STEMME I DEBATTEN
Hvis ikke din virksomhed eller organisation har jeres eget 
debattelt - eller deltager i debatter i andres telte, kan vi 
muligvis placere dig i en af de debatter, som foregår i 
vores telt - eller i telte hos nogle af de andre aktører. Har 
du særskilte ønsker til en debat, kan vi sammensætte et 
panel, der kan højne vidensniveauet eller skabe liv i det 
tema, du ønsker at sætte på dagsordenen.

Til debatten kan vi bl.a. tilbyde:

 ■ Fotos
 ■ SoMe opslag
 ■ PR eller kronikker før/efter Folkemødet 
 ■ Video fra debatten
 ■ Video med voxpop af deltagere og/eller tilhørere

Priser fra 10.000-35.000 ekskl. moms og kommunikation. 

PRISEKSEMPEL 
DELTAGELSE I PANELDEBAT

 ■ Deltagelse i en debat á 1 times varighed inkl. kontakt  
til øvrige paneldeltagere

 ■ Rådgivning og support i forbindelse med deltagelse

 ■ Fotos fra din deltagelse i den pågældende debat

 ■ Adgang til VIP loungeområde efter hvert event

 ■ 20-30 sek. video med uddrag af egen deltagelse (evt. sepe-
rat tilbud)

10.000 KR. (PR. DEBAT)
Priser er ekskl. moms
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FÅ DIT BUDSKAB UD
DEMOKRATISK DEBAT I GODE RAMMER
Vil din virksomhed eller organisation 
have en stemme i debatten og være 
synlig, når politikere fra EU, Folketinget, 
regioner og kommuner samt beslut-
ningstagere fra erhvervslivet og NGO’er 
diskuterer politik, demokrati og Dan-
marks fremtid? 

Som en af Folkemødets content-partnere indtager 
bureauet endnu en gang Allinge med politisk dialog, 
paneldebatter og netværk.

Vi har udviklet forskellige deltagerpakker, hvor I kan 
debattere en politisk sag og skabe synlighed for jeres 
brand og budskab. Setuppet er fleksibelt – enten kan 
vi stå for alt ift. scoping af debat, koordinering med 
deltagere, video, PR, sociale medier mv. – eller I kan 
stå for hele eller dele af aktiviteterne selv.

Uanset branche, tema og anledning finder vi en mulig-
hed for, at I kan blive en aktiv del af den vigtige sam-
fundsdebat.

Kontakt os på 70 26 19 79 eller mail@lindskov.com og hør, 
hvordan vi kan øge din synlighed på Folkemødet 2022.
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Kontakt os på 70 26 19 79 eller 
mail@lindskov.com og hør, 

hvordan vi kan øge din synlighed på 
Folkemødet 2022.

VERDENSMÅL OG FÆLLESSKABER
I FORBINDELSE MED FOLKEMØDET 2022 UDBYDER VI TRE PARTNERPAKKER: 

* Tiden er inkl. opsætning og nedtagning af bannere og materialer samt klargøring af telt med merchandise, vand, navneskilte mv.  Netto debattid er 50 min.

Alle priser er ekskl. moms.    

PLATIN
 ■ 2 debatter á 1 times varighed inkl. 

kontakt til øvrige paneldeltagere*

 ■ Rådgivning og support i forbindelse 
med tema for - og sammensætning 
af - egne debatter

 ■ Fotos fra egne debatter

 ■ 1 social media opslag versioneret til 
f.eks. Twitter, LinkedIn og Facebook 
før Folkemødet samt 1 under/efter 
hver debat

 ■ Rådighed over særskilt VIP lounge-
område i 1 time efter hvert event 
eller på andre tidspunkter efter 
aftale

 ■ Video med uddrag af egne debatter 
samt voxpop fra 1 udvalgt debat

 ■ 2 beachflags foran debattelt under 
egne debatter

 ■ Bagtæppe med logo under egne 
debatter

 ■ 1 pressemeddelelse / opinionindlæg 
før eller efter Folkemødet

RETAINERKUNDER: 150.000 KR.
PROJEKTKUNDER:  200.000 KR.

GULD
 ■ 1 debat á 1 times varighed inkl. kon-

takt til øvrige paneldeltagere*

 ■ Rådgivning og support i forbindelse 
med tema for - og sammensætning 
af - egen debat

 ■ Fotos fra egen debat

 ■ 1 social media opslag versioneret til 
f.eks. Twitter, LinkedIn og Facebook 
før Folkemødet samt 1 under/efter  
hver debat

 ■ Rådighed over særskilt VIP lounge-
område i 1 time efter hvert event  
eller på andre tidspunkter efter 
aftale

 ■ Video med uddrag af debat

 ■ 2 beachflags foran debattelt under 
egen debat

 ■ Bagtæppe med logo under egen 
debat

RETAINERKUNDER: 100.000 KR.
PROJEKTKUNDER:  150.000 KR.

SØLV
 ■ 1 debat á 1 times varighed inkl. kon-

takt til øvrige paneldeltagere*

 ■ Rådgivning og support i forbindelse 
med tema for - og sammensætning 
af - egen debat

 ■ Fotos fra egen debat

 ■ 1 social media opslag versioneret til 
f.eks. Twitter, LinkedIn og Facebook 
før Folkemødet samt 1 under/efter  
hver debat

RETAINERKUNDER: 50.000 KR.
PROJEKTKUNDER:  75.000 KR.

MERE INFO
Tillægsydelser i form af public affairs, mødeetablering før, 
under og efter FM22, konsulentbistand, øget mediedækning, 
marketingmaterialer samt placering af keynotespeaker på an-
dre scener kan - alt efter sammensætning og volumen - leveres 
fra kr. 10.000-75.000 ekskl. moms. Transport, overnatning og 
forplejning under Folkemødet er ikke en del af disse pakker.  

BASIS
 ■ Leje af telt 1 time til debat*

 ■ Klargøring af lyd, borde, stole og evt. 
opsætning af marketingmaterialer  

 ■ Oprydning efter debat

 ■ Efterfølgende får I rådighed over 
vores loungetelt 1 time. 

Yderligere service, forplejning og evt. person-
lig bistand under debatten kan tilkøbes. 

PRIS: 35.000 KR.

NYSGERRIG? FØLG OS HER: 

LINDSKOV.COM LINDSKOV LINDSKOV COMMUNICATION

MEDLEM AF: 
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SÆT DIT BUDSKAB PÅ DAGSORDENEN 
LEJ VORES TELT TIL FOLKEMØDET
Hvis din virksomhed eller organisation ønsker selv at 
stå for planlægning, afvikling og kommunikation af en 
debat på Folkemødet 2022, tilbyder vi udlejning af 
vores debattelt og tilhørende loungetelt. Begge telte 
ligger lige ved Allinge Røgeri, hvor der er meget trafik 
forbi teltet - og det er let at komme til og fra Folkemø-
dets forskellige scener og aktiviteter. 

Vi står for telt samt hjælp til klargøring og oprydning, 
mens I selv står for at arrangere og afvikle debatten 
undervejs. Efter debatten har I rådighed over vores 
loungetelt i en time, hvor I kan invitere paneldeltagere 
og evt. publikum med op til yderligere netværk og dia-
log om jeres dagsorden. 

PRIS
LEJE AF TELT 1 TIME TIL DEBAT*

 ■ Klargøring af lyd, borde, stole og evt. opsætning af marke-
tingmaterialer  

 ■ Oprydning efter debat

 ■ Efterfølgende får I rådighed over vores loungetelt 1 time. 
Her kan service og forplejning tilkøbes

Yderligere service, forplejning og evt. personlig bistand under debat-
ten kan tilkøbes. 

35.000 KR.
Priser er ekskl. moms
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HJÆLP TIL KONCEPT, AFVIKLING OG KOMMUNIKATION? 
RÅDGIVNING OG EKSEKVERING

KOMMUNIKATIONSPAKKE
 ■ Foromtale og presseinvitation til udvalgte journalister

 ■ Fotos fra debatten inkl. udvælgelse og redigering

 ■ SoMe-opslag efter debatten til Facebook, Instagram, 
LinkedIn og evt. Twitter under debatten

 ■ Video med uddrag af debat

 ■ Efteromtale PR

PRIS: 25.000 KR. EKSKL. MOMS

PUBLIC AFFAIRS-PAKKE
 ■ Koncept & scoping af debat 

(tema, problemstilling, tekst mv.)

 ■ Koordinering, booking og kontakt med deltagere og 
ordstyrer

PRIS: 25.000 KR. EKSKL. MOMS
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hvordan vi kan øge din synlighed på Folkemødet 2022.
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