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Vilkår for udstillere ved Kortdage 2019 
 

 
Uddybning af udstillingspakkernes indhold 
 
Udstillingspakker 
Vi har i år valgt at dele vores udstillere op i to kategorier og har navngivet vores pakkeløsninger som guld og sølv. 
De to udstillingspakkerne er beskrevet i tabellen herover. 
 
Guldpakken rummer de største fordele. Det er f.eks. en særlig stor stand, adgang inkluderet for hele tre personer, 
gæstebilletter og en annoncemæssig værdi. 
 
Sølvpakken rummer en udstillerstand med adgang inkluderet for to personer, men ingen annoncemæssig værdi. 
 
De firmaer, som vælger guldpakken, er med til at finansiere festmiddagen. Vi sørger for, at de pågældende firmaers 
navne og logoer vil blive synliggjort i denne sammenhæng. Frem til den 30. august vil der desuden blive reserveret 
hotelværelser til firmaets personer på standen hos DGI-Byens Hotel, som ligger i forbindelse med konferencestedet. 
Der er i guldpakken mulighed for at invitere tre gæster (kunder eller samarbejdspartnere) i et bestemt tidsrum. Læs 
mere nedenfor. 
 
Vi har i år valgt at oprette et særskilt trådløst netværk, hvor til udstillerne får tildelt en adgang. Der er endvidere strøm 
til alle stande. 
 
Masser af mulighed for netværk og faglig inspiration 
Konferencen vil i år blive afholdt i helt nye og spændende rammer i Øksnehallen, København. 
  
Ligesom sidste år har vi i programlægningen prioriteret mere tid i udstillingen. Dette kommer til udtryk i færre oplæg 
fordelt på tre lokaler (Plenum, Lille Gisted og Geoby), som ligger i forbindelse med udstillingsområdet. Endvidere vil der 
være andre aktiviteter i forbindelse med konferencen. 
  

INDHOLD GULD SØLV 
Pris (ekskl. moms) Kr. 48.100 Kr. 31.800 
Standstørrelse  16 m2 8 m2 
Fortrinsret ved valg af stand på første tilmeldingsdag Ja  
Gratis deltagelse for X personer med fuld forplejning under hele 
konferencen inkl. aftensmad på førstedagen og festmiddag 

3 personer 2 personer 

Forhåndsreservation af værelser på konferencehotellet frem til 30. 
august. 

Ja, for 3 personer  

Firmaannonce i Kortdagskataloget (højde 210 x 160 mm) Ja  
Firmalogo på bagsiden af Kortdagskataloget og på www.kortdage.dk med 
link til egen firmaside 

Ja  

Gæstebilletter 3 stk.  
Præsentations-slide til brug for pausen i Plenum Ja  
Udstillingsstandene er forsynet med strøm og udstillerne har adgang til 
separat trådløst Internet (trådløs standardforbindelse er også tilgængelig 
til deling med deltagerne) 

Ja Ja 

Vi streamer fra udstillingen - 1 min. pitch præsenteres i Plenum Ja  
Deltagerliste online Ja Ja 
Vært ved udstillerreception Ja Ja 
Opkrævning af udstillerpakke vil ske i juni Ja Ja 



2 
 

Kaffepauserne ved Kortdage 2019 har fokus på netværk og faglig inspiration. De handler ikke først og fremmest om at 
drikke kaffe. Vi vil betone over for konferencens deltagere, at det primært handler om at netværke og søge faglig 
inspiration i udstillingen, hvor udstillerne kan lave tiltag på egen stand, der kan inspirere og tiltrække deltagernes 
opmærksomhed. 
 
Ved Kortdage 2019 vil også frokostforplejningen foregå stående i udstillingen. 
 
Som en ny synlighedsskabende aktivitet vil guldudstillerne blive tilbudt et kort interview, der vil blive optaget på video og 
streamet i Plenum i forbindelse med morgensessionerne. 
 
Geoforum sørger som sædvanlig for forplejningen ved udstillerreceptionen. Vi lægger op til, at selve udskænkningen 
foregår ude på standene hos udstillerne. 
 
Opbygning af konferencen 
Kortdage 2019 afholdes som nævnt i Øksnehallen, København. Øksnehallen er ét stort sammenhængende lokale, hvor 
vi har valgt at opbygge konferencen som vist på den tilhørende udstillingsplan. 
  
Udstillingen vil igen i år være det store konferencesamlingspunkt. Den ligger centralt i Øksnehallen og forplejning bliver 
serveret her – dog undtaget aftenarrangementerne, der foregår i Plenum. 
 
De faglige oplæg vil fortrinsvis blive afviklet i tre lokaler. Plenum er det store, hvor fx hovedtalere kan tale til 
konferencens deltagere. Lille Gisted og Geoby er navnene på de to parallelsessionslokaler, der særligt har fokus på 
foredrag, der forventes at tiltrække mindre grupper af konferencedeltagere. Alle tre lokaler ligger i forbindelse med og 
har indgang fra udstillingsområdet. 
 
Endvidere vil der være andre aktiviteter i forbindelse med konferencen. I ”Det skæve punkt” foregår der kreativ 
udfoldelse og her er også mulighed for at koble fra og have en stille dialog. Også oaserne kan give et kort pusterum fra 
konferencens hektiske tempo. Oasernes placering i udstillingsplanen er omtrentlig og den endelige placering skal tage 
hensyn til både udstillere og strømme af deltagere. 
 
Stande 
Der er mulighed for følgende standstørrelser: 

 Guldpakke: 16 m2 = 4 m x 4 m (G1-G12) 
 Sølvpakke: 8 m2 = 4 m x 2 m (S1-S16) 

 
Opbygningshøjden af stande må af hensyn til de øvrige udstillere ikke overstige 250 cm. 
 
Standen er udstillernes råderum, som skal respekteres af øvrige udstillere. Vi henstiller til, at uddeling af 
reklamemateriale kun foregår på egen stand. Det øvrige fællesareal friholdes for reklamemateriale. 
 
Fortrinsret ved valg af stand 
De, der vælger guldpakken, har fortrinsret til valg af stande på den dag, vi åbner for salg af stande. 
 
Derudover prioriteres fordelingen ud fra tilmeldingstidspunktet. En tilmelding kl. 10:00:00 er optimal. Afvigelsen i tid fra 
dette tidspunkt afgør fordelingen. 
 
Gratis deltagelse for X personer med fuld forplejning 
Med i pakken er der mulighed for at tilmelde X antal medarbejdere til konferencen uden beregning. 

 Guldpakke: 3 personer 
 Sølvpakke: 2 personer 

 
Disse gratis deltagende personer kan bruges til standpersonale. Det skal pointeres, at standpersonalet skal tilmeldes 
individuelt, som øvrige deltagere via www.kortdage.dk. Tilmelding sker fra den 15. august kl. 10 med tilmelding som 
udstiller. Alle medarbejdere/medhjælpere, der skal stå på standen, skal tilmeldes. 
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Forhåndsreservationer af værelser på konferencehotellet 
De, der vælger guldpakken, tilbydes forhåndsreservation af værelser på konferencehotellet til de tre medarbejdere, der 
deltager ved konferencen uden beregning. Konferencehotellet er DGI-Byens Hotel, der ligger på området for 
konferencestedet. Bemærk, at værelsesprisen skal virksomheden selv svare for. 
 
Denne service tilbydes frem til 30. august. Efter denne dato frigives værelserne til anden side. 
 
Annonce i Kortdagskataloget 
De, der vælger guldpakken, tilbydes en gratis annonceplads i Kortdagskataloget, som uddeles til alle konferencens 
deltagere i en trykt og i en online udgave. 
 
Sølvudstillere kan tilkøbe sig en annonceplads i Kortdagskataloget. 
 
Firmalogo eksponeres 
De, der vælger guldpakken, får deres firmalogo eksponeret på bagsiden af Kortdagskataloget og på www.kortdage.dk 
med link til egen firmaside. I den forbindelse vil vi, når vi har modtaget jeres tilmelding, bede jer fremsende et firmalogo. 
 
Gæstebilletter 
De, der vælger guldpakken, får tre gæstebilletter til at invitere samarbejdspartnere eller kunder til et besøg i udstillingen 
i et bestemt tidsrum. Gæstebilletterne må således ikke bruges til egne medarbejdere. Tidsrummet vil blive programsat i 
Kortdagskataloget. 
 
Annonce på pauseslides 
De, der vælger guldpakken, får mulighed for at få en annonce (ét slide) med i pausepræsentationen, der kører i loop i 
pauserne i Plenum. Formatet er 16:10, hvilket svarer til 1366 x 768 pixel. 
 
Internetforbindelse på standene 
Udstillingsstandene er forsynet med strøm. Udstillerne har adgang til en særskilt trådløs internetforbindelse. En trådløs 
standardforbindelse er også tilgængelig til deling med konferencens deltagere. 
 
Streaming fra udstillingen  
Alle guldudstillere får tilbud om at lave et pitch (1 min.) i udstillingen. Dette streames og præsenteres i Plenum ved 
morgensessionerne på 1. og 2. dagen. 
 
Deltagerliste online 
Deltagerlisten vil ligge online til rådighed fra www.kortdage.dk. 
 
Vært ved udstillerreception 
Alle udstillere er vært ved et netværksarrangement i form af en udstillerreception i udstillingsområdet på konferencens 
1. dag inden middagen om aftenen. Under arrangementet vil der være servering af diverse drikkevarer og snacks, betalt 
af Geoforum. Vi lægger op til, at selve udskænkningen foregår ude på standene hos udstillerne. 
 
Udstyr 
Udstillere skal selv medbringe udstyr til standen. 
 
Standvægge og visse typer af teknisk udstyr og standinventar (kabler, borde osv.) kan bestilles med bestillingsblanket 
hos Øksnehallen, som kan downloades fra www.kortdage.dk. 
 
Bestilt udstyr betales direkte til Øksnehallen. Henvendelse til Øksnehallens udstillingsansvarlige, Dorte Jørgensen, 
dj@dgi-byen.dk, tlf.: 5219 1415. 
 
Udstillernes udstyr er uden ansvar for både Geoforum Danmark og Øksnehallen. 
 
Øksnehallen tilbyder nattevagt i udstillingsområdet mod betaling, dersom en eller flere udstillere måtte ønske dette. 
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Tidsplan for udstillere frem til Kortdage 2019: 
 

TIDSPLAN GULD SØLV 
16.5. kl. 10.00 Online registrering af stande åbner X X 
16.5. Fortrinsret ved valg af stand på første tilmeldingsdag X  
25.6. Faktura for udstillerpakkerne udsendes X X 
15.8. kl. 10.00 Tilmelding til Kortdage 2019 åbner X X 
30.8. Tidsfrist for værelser på konferencehotellet X  
5.9. Tidsfrist for materiale til konferencekatalog X  
18.9. Tidsfrist for ”slide” til pausepræsentation X  
13.-15.11. Kortdage 2019 X X 

 


