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VELKOMMEN SOM SPONSOR
Norsk Fjørfelag er godt i gang med planleggingen av FJØRFEDAGENE 2022. Vi håper ditt 

firma blir med på ”spleiselaget” slik at det blir overkommelig deltakerpris, og flest mulig 

bønder kan delta. FJØRFEDAGENE har blitt et uunværlig årlig møtepunkt i fjørfenæringen 

og vi håper igjen å samle godt over 300 deltakere med ”fjør på hjernen”! 

GULLSPONSOR 30.000,-
Gullsponsor kan reklamere med utdeling av effek-
ter og/eller smaksprøver på stand. Gullsponsor får 
logo på fotovegg, på navneskilt og på forsiden av 
program- og notatheftet. 

SØLVSPONSOR 12.500,-
Sølvsponsor kan legge sitt reklame-materiell på et 
fellesbord i standområdet, hvor deltakerne plukker 
det de ønsker. Sølvsponsor får logo på baksiden av 
program- og notatheftet. 

BRONSESPONSOR 6.250,-
Bronsesponsor får sin logo på baksiden av program-
og notatheftet. De viser på den måten sitt bidrag til 
”spleiselaget” for FJØRFEDAGENE.

DIAMANTSPONSOR 50.000,-
Diamantsponsor får mest eksklusiv eksponering. 
Logo vises på storskjerm i alle pauser og de kan ha  
roll-ups i konferansesalen. 

Diamantsponsor kan reklamere med utdeling av 
effekter og/eller smaksprøver på egen stand. 

Diamantsponsor får valget mellom å annonseres 
som sponsor av middagen, underholdningen eller 
en profilert foredragsholder. 

Diamantsponsor får logo på fotovegg, på deltaker-
nes navneskilt og på forsiden av utdelt program- 
og notathefte. 

Diamantsponsorer får anledning til gratis, dobbelt-
sidig annonsørinnhold i ett nummer av FJØRFE.

ALLE SPONSORER PROFILERES GODT!
Alle sponsorer får logoen sin i FJØRFE og på nfl.no både i forkant, under og etterkant av FJØRFEDAGENE. Alle 
sponsorer får logo i profilerings-filmen som lages under arrangementet. Størrelsen på logoprofilering avhenger 
av valgt sponsorkategori. For å være mest mulig miljøvennlige går vi bort fra forhåndspakkede deltakerposer. 
Hver og en deltaker plukker ønsket materiell fra sponsorområdet.

SPONSORER PÅ STAND
Det er kun diamant- og gullsponsorer som får egen standplass. FJØRFEDAGENE avholdes på et fantastisk hotell 
mtp. plass til sponsorer og har et flott vrimleområde.

Ønsker ditt firma å være sponsor til FJØRFEDAGENE 2022, ta kontakt med administrasjonen i NFL 

v/Margrethe Brantsæter margrethe@nfl.no eller Karianne Fuglerud Ingerø karianne@nfl.no

Lily Country Club, Kløfta, 10. - 11. mars
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