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

KOMMUNIKATION,
DER FLYTTER HOLDNINGER
Med afsæt i indsigt og viden om målgruppen skaber vi kommunikation, der inspirerer, synliggør og positionerer
din virksomhed, forening eller organisation. Vi leverer alle former for kommunikationsdiscipliner – lige fra strategisk
rådgivning og public affairs over professionelle indsatser som PR, kronikker og debatindlæg samt video, podcast,
sociale medier, storytelling og branding.
Jo mere sammenhængende og ensartet din kommunikation er, des stærkere vil den stå. Uanset om budskabet
skal kommunikeres via traditionelle 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!
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.

MEDLEM AF:

NYSGERRIG? FØLG OS HER:
lindskov.com

Lindskov

Lindskov Communication

VI ER STOLTE OVER AT BIDRAGE TIL RÅDGIVELSEN OG PROFILERINGEN 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.

PUBLIC AFFAIRS

VERDENSMÅL OG FÆLLESSKABER
I FORBINDELSE MED FOLKEMØDET 2020 UDBYDER VI TRE PARTNERPAKKER:
PLATIN

GULD

SØLV

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

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

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

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

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

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

• Fotos fra egne debatter

• Fotos fra egne debatter

• Fotos fra egen debat

• 1 social media opslag versioneret til
Twitter, LinkedIn og Facebook før
Folkemødet samt 1 under/efter
hver debat

• 1 social media opslag versioneret til
Twitter, LinkedIn og Facebook før
Folkemødet samt 1 under/efter
hver debat

• 1 social media opslag versioneret til
Twitter, LinkedIn og Facebook før
Folkemødet samt 1 under/efter
hver debat

• Rådighed over lukket VIP loungeområde i 1 time efter hvert event
/ eller på andre tidspunkter efter
aftale

• Rådighed over lukket VIP loungeområde i 1 time efter hvert event
/ eller på andre tidspunkter efter
aftale

• 1 pressemeddelelse / opinionindlæg
før eller efter Folkemødet

• Video med uddrag af egne debatter

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

• 2 beachflags foran debattelt under
egne debatter

• 2 beachflags foran debattelt under
egne debatter

• Bagtæppe med logo under egen
debat

• Bagtæppe med logo under egne
debatter
Retainer-kunder
Projekt-kunder

150.000 kr.
200.000 kr.

Retainer-kunder
Projekt-kunder

100.000 kr.
150.000 kr.

Retainer-kunder
Projekt-kunder

50.000 kr.
75.000 kr.

* 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.

BRUG FOR MERE?

VIDE MERE?

Tillægsydelser i form af public affairs, mødeetablering før, under og efter FM20, 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 forplejning under Folkemødet er ikke en del af disse pakker.
MEDLEM AF:

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

NYSGERRIG? FØLG OS HER:
lindskov.com

Lindskov

Lindskov Communication

