
VERDENSMÅL OG FÆLLESSKABER 
I FORBINDELSE MED FOLKEMØDET 2019 UDBYDER VI TRE PARTNERPAKKER:

• 3 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

• 1-2 social media opslag henholdsvis 
før og efter hver debat 

• Rådighed over lukket VIP lounge-
område i 1 time efter hvert event 
samt yderligere 2 timer efter 
nærmere koordinering 

• Pressemeddelelse / opinion før eller 
efter Folkemødet 

• Profil-video med uddrag af egne og 
evt. andres debatter samt voxpop 
fra egen debat 

• Beachflag foran debattelt under 
hele Folkemødet 

• Bagtæppe med logo under egen 
debat

   

Tillægsydelser i form af public affairs, mødeetablering før, under og efter FM19, konsulentbistand, øget  
mediedækning, marketingmaterialer (beach flag/roll up/tryksager) samt placering af keynotespeaker på 
andre scener kan - alt efter sammensætning og volumen - leveres fra kr. 10.000-75.000 ekskl. moms. 
Overnatning og lokal transport under Folkemødet bistår vi gerne med. 

BRUG FOR MERE? VIDE MERE? 
Kontakt os på 70 26 19 79 
eller mail@lindskov.com
og hør, hvordan vi kan øge din synlighed 
på Folkemødet 2019

MEDLEM AF:          NYSGERRIG? FØLG OS HER: 

lindskov.com Lindskov Lindskov Communication

 
PLATIN

 
SØLV

 
GULD

P U B L I C  A F F A I R S

*  Tiden er inkl. opsætning og nedtagning af bannere og materialer samt tømning af telt. Netto debattid er 45 min. 
Alle priser er ekskl. moms.   

Retainer-kunder  
Projekt-kunder

100.000 kr. 
150.000 kr.

75.000 kr. 
100.000 kr.

50.000 kr. 
75.000 kr.

Retainer-kunder  
Projekt-kunder

Retainer-kunder  
Projekt-kunder

• 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

• 1-2 social media opslag henholdsvis 
før og efter hver debat 

• Rådighed over lukket VIP loun-
geområde i 1 time efter hvert 
event samt yderligere 1 time efter 
nærmere koordinering 

• Pressemeddelelse / opinion før eller 
efter Folkemødet 

• Video med egen debat 

• Beachflag foran debattelt under 
egen debat 

• Bagtæppe med logo under egen 
debat

• 1 debat á 1 times varighed inkl. 
kontakt til øvrige paneldeltagere* 

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

• Fotos fra egen debat

• 1-2 social media opslag henholdsvis 
før og efter debatten 

• Rådighed over lukket VIP lounge-
område i 1 time efter eventet 

• Beachflag foran debattelt under 
egen debat




