
MAXA DIN MEDVERKAN
Extra exponering - sponsorpaket

Fina möjligheter att maxa närvaron och 

exponeringen under denna dynamiska dag 

och kväll finns förstås!

• Goddag och Adjö - Garderob och Entré

• Bli fikahjälte - Äg en serveringsyta 

eller Lounge

• Hänga runt allas hals - Band och 

badgeexponering

Nästan allt är möjligt och det som inte 

finns paketerat kan vi alltid försöka lösa! 

D-Congress, 5 mars 2020 

UTSTÄLLARMÖJLIGHETER D-CONGRESS 2020

Vi erbjuder olika nivåer på utställarpaket så att er medverkan blir 

bäst utifrån era önskemål och förutsättningar. Vill ni boka extra  

stor monter, välja bästa läge i utställningen eller hålla en presentation 

kring våra fokusområden? Och önskar ni extra biljetter till kunder, 

prospekts och partners. Möjligheterna är många! 

Titta igenom våra utställarpaket nedanför och boka er medverkan 

redan idag!

> TILL D-CONGRESS

2200 DELTAGARE - 120 UTSTÄLLARE - 65 TALARE

VILL DU STÄLLA UT?

Kontakta Katharina som är ansvarig för 

Business Partners, så berätta hon mer om 

vilka möjligheter som finns.

Katharina Woss
Partner- & utställaransvarig

+46 704-13 42 66
katharina.woss@dhandel.se

2500 FÖLJARE

5800 FÖLJARE

Nyhetsbrev till 6000 mottagare

Bli en del av vår marknadsföring

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar

SILVER
Ingår i ert medlemskap - Business Partner

• 3 st. utställarbiljetter (Partnermiddag 4 mars plus mässa, 

seminarier, måltider och 3-rättersmiddag 5 mars).

• Monteryta 6 m2 inkl. 2 stolar, ett ståbord, eluttag, belysning, matta

• Exponering med företagsnamn i utställarlista (logga vid 

uppgradering till Guld eller Platina).

• Tillgång till digitalt marknadsmaterial (D-Congress 2020 logo)

• Möjlighet att synas i våra marknadskanaler inför och i samband 

med D-Congress 2020.

Pris: 51 000 sek ex. moms för medlemskap och Silver

Tillval:

• Monteryta 12 m2 - tillkommer 20 000 sek ex. moms

• Monteryta 24 m2 - kan bokas i samband med Guld och Platina

• Uppgradera till Guld - läs mer nedan

• Uppgradera till Platina - läs mer nedan

https://dhandel.se/d-congress/d-congress-2020/
mailto:katharina.woss%40dhandel.se?subject=


SAGT OM D-CONGRESSUPPGRADERA SILVER TILL GULD  
För att synas bättre och få fler fribiljetter

• Välj ett reserverat A-läge i utställningen (först till kvarn).

• 3 st. deltagare till Partnermiddag 4 mars.

• 5 st. biljetter till D-Congress 5 mars (mässa, seminarier, måltider 

och 3 rättersmiddag). Kan användas (enligt era önskemål) till  

monterpersonal och/eller kunder.

• Vi bjuder på 5 st. exklusiva platser till era kunder. Gäller ej för era 

leverantörer/partner/egen personal. Först till kvarn i mån av plats. 

• Monteryta 6 m2 inkl. 2 stolar, ett barbord, eluttag, belysning, matta.

• Exponering med logotype i utställarlista, på web och i mail.

• Tillgång till digitalt marknadsmaterial (D-Congress 2020 logo)

• Möjlighet att synas i våra marknadskanaler inför och i samband 

med D-Congress 2020.

Pris: 85 000 sek ex. moms för medlemskap och uppgradering till Guld.

Tillval:

• Monteryta 12 m2 - tillkommer 18 000 sek ex. moms

• Monteryta 24 m2 - tillkommer 30 000 sek ex. moms

• Uppgradera till Platinapaket - läs mer nedan

MEDGRUNDARE, BACKINGMINDS 
SARA WIMMERCRANZ

”Det här skulle jag våga säga är den enda 

konferensen där hela ekosystemet samlas. 

Alla som gör det möjligt för kunden att sitta 

i soffan och få hem vilken produkt som 

helst. Betalningsleverantörer, distributörer 

– alla är på plats. Och dessutom känner vi 

varandra, så det blir ju rätt bra fest oxå....”

VD, KICKS
ORDFÖRANDE, SVENSK DIGITAL HANDEL 

FREDDY SOBIN

”Att skapa mötesplatser för hela branschen 

och alla dessa aktörer och intressenter är 

nyckeln till att fortsätta utveckla svensk 

e-handel och digital handel. Att låta 

människor byta idéer, lära sig av varandra 

och verkligen ta del av hela Community på 

ett öppet och transparant sätt.”

2200 DELTAGARE - 120 UTSTÄLLARE - 65 TALARE

UPPGRADERA TILL PLATINA 
För att synas bättre med 20 minuters talartid och fler fribiljetter

• Välj ett reserverat A-läge i utställningen (först till kvarn).

• 3 st. platser till Partnermiddag 4 mars.

• 5 st. biljetter till D-Congress 5 mars (mässa, seminarier, måltider 

och 3-rättersmiddag). Kan användas (enligt era önskemål) till  

monterpersonal och/eller kunder.

• Vi bjuder på 10 st. exklusiva platser till era kunder. Gäller ej för era 

leverantörer/partner/egen personal. Först till kvarn i mån av plats. 

• 2 st. platser på VIP-lunchen (sittande lunch med öl/vinpaket som 

serveras i separat lokal).

• Monteryta 12 m2 inkl. 2 stolar, ett barbord, eluttag, belysning, matta.

• Seminarietid 20 minuter. Scenen tilldelas utifrån ämne på presenta-

tionen. Kund case på scenen och trendspaningar prioriteras.

• Exponering med logotype i utställarlista, på web och i mail.

• Tillgång till digitalt marknadsmaterial (D-Congress 2020 logo).

• Möjlighet att synas i våra marknadskanaler inför och i samband 

med D-Congress 2020.

Pris: 140 000 sek ex. moms för medlemskap och uppgradering till Platina.

Tillval:

• Monteryta 24 m2 - tillkommer 18 000 sek ex. moms

• Ett (1 st.) SMS utskick till alla deltagare. Innehållet skall ha anknyt-

ning till D-Congress (T.ex monternummer, talartid eller monterakti-

vitet) - kontakta Katharina.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar

SE FILMEN

D-CONGRESS PÅ 3 MINUTER

https://vimeo.com/345709952

