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Velkommen som sponsor!
Vi i Norsk Fjørfelag er takknemlige for sponsorene som bidrar til at vi kan lage en god konferanse til overkommelig deltakerpris. Basert på tilbakemeldinger anses FJØRFEDAGENE som en viktig arena for dere sponsorer.
Dere får god synlighet før, under og etter arrangementet og mulighet til å møte produsenter fra hele landet
på stand eller ved deres deltakelse. Vi håper ditt firma ser verdien i å bli med på dette felles ”spleiselaget”.
Takk til alle dere som stiller som sponsorer!

Alle sponsorer profileres godt!
Alle sponsorer får logoen sin i Fjørfe og på nfl.no både i forkant, under og etterkant av FJØRFEDAGENE.
Logoer blir linkbare via NFL sin webside. Alle sponsorene får logoen i profilerings-filmen som lages under
arrangementet. Størrelsen på logoprofilering avhenger av sponsorkategori.

Sponsorer på stand
Det er kun hoved- og gullsponsorer som har anledning til å stille med stand i pauseområdet. I år skal alle
reklame-stands være i ett og samme rom, og det er kun der det blir tilgang på forfriskninger i kaklepausene.

Hovedsponsor 40.000,-

Gullsponsor 20.000,-

Hovedsponsor får mest eksklusiv eksponering.
Kun hovedsponsor får å ha roll-ups i selve møtelokalet. Logo vises på storskjerm i alle pauser.

Gullsponsor kan reklamere for firma/produkt ved
utdeling av reklameeffekter/smaksprøver på stand.
Gullsponsor kan legge reklamemateriell i deltakerposene, får logo på fotovegg og navneskilt og
på forsiden av program- og notatheftet.

Hovedsponsor kan reklamere for sitt firma/produkt ved utdeling av materiell, reklameeffekter og
smaksprøver på stand. Hovedsponsor kan legge
reklamemateriell i deltakerposene.
Hovedsponsor får valget mellom å annonseres
som sponsor av middagen, underholdningen, musikk eller en profilert foredragsholder.
Hovedsponsor får logo profilert på fotovegg under arrangementet. Logoen til hovedsponsor er
på deltakernes navneskilt og på forsiden av utdelt
program- og notathefte.

Sølvsponsor 10.000,Sølvsponsor kan legge reklamemateriell i deltakerposene. Sølvsponsor får logo på baksiden av programog notatheftet.

Bronsesponsor 5.000,Bronsesponsor får sin logo på baksiden av programog notatheftet. De viser på den måten sitt bidrag til
”spleiselaget” for Fjørfedagene.

Ønsker ditt firma å være sponsor til Fjørfedagene, ta kontakt med administrasjonen i NFL v/
Margrethe Brantsæter margrethe@nfl.no eller Karianne Fuglerud Ingerø karianne@nfl.no
Fjørfe 8 -19
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