
P A R T N E R  P Å  P L A N N E R  D AY S
Derfor skal du være partner, formelle krav og hvad du kan 
forvente af din rolle som partner på Planner Days.
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2022





DIN ROLLE

Det er dig, sammen med de andre partnere og årets værtsby, der er vært for de øvrige 
deltagere i Planner Days. Som partner er du desuden med til at finansiere eventen. For 
konceptet bag Planner Days er ret simpelt:

Med så lave udgifter som muligt og med vores fælles sum af forbindelser, skaber vi hvert 
år en 1. klasses netværks-, salgs- og efteruddannelsesevent for landets væsentligste 
mødeplanlæggere og de bedste konferencesteder og hoteller fra Jylland og Fyn.



DERFOR SKAL DU 
VÆRE PARTNER
Som partner på Planner Days får du mulighed for at komme helt tæt på landets mest 
købestærke mødeplanlæggere, der laver events i Jylland eller på Fyn. Du deltager nemlig 
selv aktivt i programmet, hvorved du får en naturlig mulighed for at lære mødeplanlæggerne 
bedre at kende. 



DU SKAL VÆRE PARTNER PÅ PLANNER DAYS 
HVIS

 » Du vil gerne give dine bedste kunder en fed lærings- og netværksoplevelse sammen med dig

 » Du vil gerne have mulighed for at se, hvordan dine kolleger i mødebranchen udtænker møder og værtsskab

 » Du vil gerne styrke dit netværk i mødebranchen

 » Du er udbyder af mødefaciliteter eller møderelaterede produkter og services

 » Du tror på, at relationssalg er meget mere effektivt og værdiskabende end kold kanvas - for både dig og kunden

 » Du ønsker at lære dine kunder, mødeplanlæggerne, bedre at kende under faglige, uformelle rammer

 » Du er klar til at sætte 2 dage af til aktiv deltagelse på Planner Days

 » Du har lyst til selv at blive klogere på hvad, der rører sig i mødebranchen og forstå hvilke udfordringer,  
mødeplanlæggerne møder i deres hverdag



SÅDAN BLIVER DU 
PARTNER

I det følgende kan du se, hvilken pris og krav, der er til dig 
som partner i Planner Days



PRIS OG KRAV

1  H O T E L
Kr. 25.000 + moms

1 hotel har mulighed for at deltage 
med 1 sælger, som over 2 dage 
kommer i kontakt med over 100 af 
de væsentligste mødeplanlæggere i 
Danmark. Du skal invitere/medbringe 2 
af dine bedste kunder og levere 4 leads 
på interessante deltagere til Planner 
Days-arrangørerne.

2  H O T E L L E R
Kr. 37.500 + moms

2 samejede hoteller har mulighed for 
at deltage med 2 sælgere, som over 2 
dage kommer i kontakt med over 100 
af de væsentligste mødeplanlæggere i 
Danmark. Du skal invitere/medbringe 4 
af dine bedste kunder og levere 8 leads 
på interessante deltagere til Planner 
Days-arrangørerne.

K A P I TA L K Æ D E
Kr. 60.000 + moms

En kapitalkæde* har mulighed for at 
deltage med 2 sælgere, som over 2 
dage kommer i kontakt med over 100 
af de væsentligste mødeplanlæggere i 
Danmark. Du skal invitere/medbringe 
6 af dine bedste kunder og levere 10 
leads på interessante deltagere til 
Planner Days-arrangørerne.

*En kapitalkæde defineres her som en gruppe af hoteller, der er centralejet og som deler brand og forretningskoncept.



KRAV TIL DIG SOM PARTNER

Derudover så skal du selvfølgelig markedsføre vores fælles fantastiske event i dine 
nyhedsbreve og dér, hvor det ellers giver mening. Vi forventer, at du nævner Planner 
Days inkl. link til hjemmesiden www.plannerdays.dk i dine nyhedsbreve 1 gang i første 
kvartal og 1 gang i anden kvartal. 

Hvis du som partner ikke leverer efter aftale, fx hvis du ikke leverer det aftalte antal 
leads eller gæster, bliver du opkrævet 5.000 kr. + moms til ekstra markedsføring, 
således at teamet bag Planner Days kan bruge pengene på at tiltrække de manglende 
antal gæster/leads. 



Ingen partnere har brochurer osv. med til Planner Days – 
her tror vi på de gode relationer. Du har dog mulighed for 
at få eksponering i årets digitale løsninger med logo og link 
på www.plannerdays.dk. 

Fra dig skal vi altså bruge – en skarp sælger, tilbagemelding 
omkring potentielle kunder, gæster og så skal du sprede 
det gode budskab om Planner Days i dit netværk og 
minimum to gange inkludere Planner Days i jeres corporate 
nyhedsbreve målrettet mødeplanlæggere. 



VIL DU VÆRE MED?
G E N E R E L L E  G U I D E L I N E S  F O R  A L L E 
D E L TA G E R E

Planner Days er et højkvalitets-arrangement. 

Vi faciliterer netværk og skaber gode rammer for fagligt, socialt fællesskab.  

Vi står for meetovation in action. 



DET BETYDER
 » At vi involverer deltagerne aktivt 

under workshops og også gerne i 
keynotes

 » At vi indhenter den nyeste viden 
og gør den praktisk anvendelig for 
venues og planners 

 » At vi inddrager utraditionelle 
mødesteder og anvender 
traditionelle steder på nye måder 

 » At vi inddrager lokalområdets 
særegenhed i arrangementet

 » At vi minimerer madspild og går i 
flok, når vi kan – til fordel for miljø 
og sundhed

 » At alle deltagere tager fra Planner 
Days med mere end forventet – 
ROMI





Kontakt
Kontakt Marlene H. Sylvester-Hvid 
på marlene@dkbs.dk eller 2677 1832 
hvis du gerne vil være partner på 
Planner Days.




