
MEDLEM AF: 

NYSGERRIG? FØLG OS HER: 

STRATEGI & KONCEPT
PUBLIC AFFAIRS
PUBLIC RELATIONS
CONTENT
MARKETING
DIGITAL & SOCIAL MEDIA
VIDEO 
FOREDRAG

VIL DU VIDE MERE? 
Kontakt os på 70 26 19 79 eller mail@lindskov.com og hør,  
hvordan vi kan øge din synlighed på Folkemødet 2020.

lindskov.com Lindskov Lindskov Communication

Folkemødet er en oplagt mulighed for at styrke netværket og skabe nye, værdifulde relationer i uformelle rammer. 
Men det kan være vanskeligt at netværke med dem, man gerne vil på grund af manglen på lokation.

Nu har du muligheden for at få din helt egen netværkslounge, hvor du kan 
invitere forbindelser, alliancer og nye relationer til dit eget arrangement.  

Udover et klassisk netværksarrangement uden eller med let forplejning kan du
for et lukket selskab afholde møder med et særligt twist – for eksempel:  

• Vin & tapas event
• Champagne event
• Brunch event
• Medarbejderkomsammen

Kun fantasien sætter grænser for, hvad I kan bruge loungeteltet til.

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.

• Oplæg og foredrag
• Musikalsk og underholdning
• Forhandler- og partnerevent
• Og meget mere...

PRISEKSEMPEL:
NETVÆRK I LOUNGE

• Rådighed over loungeteltet á 1 times varighed 

• Rådgivning og koordinering i forbindelse med udvalg af 
deltagere 

• Hjælp til netværksdannelse før og under  
arrangementet 

• Support under arrangementet 

• 1-2 social media opslag henholdsvis før og efter dit 
arrangement

12.000 kr. 
Inkl. let forplejning: 15.000 kr. Alt excl. moms

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

FÅ DIN EGEN NETVÆRKSLOUNGE
MERE UD AF FOLKEMØDET?



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 lukket VIP loungeområde efter hvert event 

• Video med uddrag af egen deltagelse

FÅ EN STEMME I DEBATTEN
MERE UD AF FOLKEMØDET?

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. 
Kontakt os og hør nærmere! 

Hvis du har 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. Måske har du selv idéer til, hvem der skal indgå i 
panelet som medspillere eller opponenter – og ellers bistår vi gerne med at finde deltagere til panelet.

MEDLEM AF: NYSGERRIG? FØLG OS HER: 

VIL DU VIDE MERE? 
Kontakt os på 70 26 19 79 eller mail@lindskov.com og hør,  
hvordan vi kan øge din synlighed på Folkemødet 2020.

VI ER STOLTE OVER AT BIDRAGE MED RÅDGIVNING TIL OG PROFILERING AF NOGLE AF DANMARKS DYGTIGSTE INDEN FOR DERES FELT. BLANDT DISSE ER: 
arbejdsmiljøNET, Boligselskabet Sjælland, Bøttcher:Fog, Chisa, Continental Dæk Danmark, Coor Service Management, Cornelius Vöge, Dansk Miljøforbedring, Danske 
Bank Roskilde, FB Gruppen, Geoteam, GK Danmark, Jordemoderforeningen, Kejserindens Gryder, Key Sound, Kirppu, LH Hockerup, Lumen Light, Moestrup Tømrer og 
Snedker, Nordomatic, Olivia Danmark, PMW Engineering, Roskilde Kongrescenter, Serio Verify, Slagter Frimann, Solrød Biogas, System Audio og Visma e-conomic. 
Som en del af det internationale Comvort bureaunetværk kan vi også følge med din virksomhed ud i verden.

lindskov.com Lindskov Lindskov Communication

10.000 kr. 
pr. debat excl. moms.

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 exl. moms og kommunikation. 


