
 

Guldsponsoreksponering v. kongressen i 2010 i Finland 

Sponsorer? 

Nordisk Mejerikongres finansieres ved en kombination af 

brugerbetaling og sponsorater fra branchens virksomheder og 

leverandører. Nordisk Mejeriteknisk Råd driver kongresserne 

som non-profit aktiviteter.  

Der vil være en guldsponsor for kongressen, og dette 

sponsorat er tegnet af Chr. Hansen A/S.  

Der søges derudover 3-5 sølvsponsorer samt et antal 

bronzesponsorer til at understøtte kongressen.  

Sponsorater tegnes i den rækkefølge virksomhederne 

henvender sig og kun så længe der er ledige sponsorater.  

  

Nordisk Mejerikongres 

Om det nordiske samarbejde 

Ni organisationer fra mejeribranchen i Island, Finland, 

Sverige, Norge og Danmark har et mangeårigt 

samarbejde i Nordisk Mejeriteknisk Råd. Med 

udgangspunkt i dette samarbejde har der igennem 

næsten 100 år været udbudt en ’Nordisk 

Mejerikongres’ hvert andet eller tredje år. 

Mejerikongressen i København bliver den 44. 

Nordiske Mejerikongres, og den afholdes fra den 7. til 

9. juni 2017 på Axelborg i København. 

Foreningerne i samarbejdet 
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry (Finland) 
Meijeritieellinen Seura ry (Finland) 
Tæknifélag Mjólkuriðnaðarins (Island) 
Norsk Meieriteknisk Forening (Norge) 
Norske Meierifolks Landsforening (Norge) 
Mejeritekniskt Forum (Sverige) 
Dansk Mejeriingeniørforening (Danmark) 
Danmarks Mejeriteknisk (Danmark) 
Foreningen af mejeriledere og funktionærer (Danmark) 

Kontakt os 
Kontaktperson: ____________________________ 

Telefon: ___________________________________ 

Sekretariatet: Anne-Sofi Christiansen 

Telefon: +45 29 99 42 81 

Mail: ac@maelkeritidende.dk 

 

 

 Nordisk Mejerikongres 
 

Nordisk Mejeriteknisk Råd 

Munkehatten 28 

5220 Odense SØ 

www.nordicdairycongress.com 
  

  

 

 

 

Nordisk Mejerikongres 
SØLV OG BRONZE 

SPONSOR 

 

København 

Den 7. til 9. juni 2017 
 



Kongressens tema? 

ADDING VALUE  

Programarbejdet forud for Nordisk Mejerikongresi 2017 er 

i gang. Temaet er Adding Value og med udgangspunkt heri 

skal et detaljeret program tilrettelægges. 

Målsætningen er at skabe et program som: 

 Appellerer bredt i branchen 

 Virker nærværende og tilfører relevant ny viden og 

kompetencer 

 Giver både brancheindsigt, -udsyn og -forståelse 

 Skaber nye initiativer i virksomheder og hos 

deltagerne 

 Giver rum for vidensdeling og netværksaktivitet  

 Bidrager til globalt view & mindset 

Deltagere 

Kongressproget er engelsk, og vi forventer deltagere fra 

en række lande udenfor Norden. Vi regner med, at der 

kommer ca. 250 deltagere til kongressen.  

Kongressens indhold  

Rammen er et plenarforløb, som deles op i to 

parallelforløb samt nogle sektioner, hvor deltagerne kan 

fordybe sig i relevante emner. Overskrifterne for disse 

undertemaer kan endnu ændres, men er foreløbigt fastlagt 

til at være følgende:  

 Improving efficiency 

 Green solutions 

 All-time high food safety 

 Healthy dairy products  

Der vil desuden være fokus på konsumenterne, set som 

drivere af det behov branchen har for udvikling, 

effektivisering og fornyelse. 

  

Ønsker I at være sponsor? 

Det er målsætningen, at der udover guldsponsor for 

Nordisk Mejerikongres 2017 vil være minimum tre 

sølvsponsorer og seks bronzesponsorer. Sponsoratet 

indeholder profilering og muligheder jf. beskrivelse 

her i folderen og detaljerne aftales med NMR’s 

sekretariat, når sponsoraftalen indgås. 

Sølvsponsor: € 10.000 ex. moms 

Bronzesponsor: € 5.000 ex. moms 

Sølvsponsorater: 

Et sølvsponsorat koster 10.000 € og indeholder:   

Profilering 

 på hjemmeside (link til egen hjemmeside) 

 i brochurer + andet trykt materiale 

 profilannonce (1/2 side) i trykt materiale 

 en gratis deltager i kongresen 

Stand i kongreslokalet (foretrukken placering) 

Mulighed for 

 Sponsering af middag/frokost el. lign.  

 At give kongrestasker eller andre gimmicks efter 

aftale 

 

Bronzesponsorater: 

Et bronzesponsorat koster 5.000 € og indeholder:   

Profilering 

 på hjemmeside (link til egen hjemmeside) 

 i brochurer + andet trykt materiale 

Stand i kongreslokalet  

Mulighed for 

 At give kongrestasker eller andre gimmicks efter 

aftale 

   

 

Axelborg danner rammen om Nordisk Mejerikongres 2017 

Sponsor for en studerende 

Et studentersponsorat er en anden mulighed for at støtte 

kongressen og mejerifaget. Dette kan stå alene eller være 

et supplement til et sølv eller bronzesponsorat. Med et 

studentersponsorat gør virksomheden det muligt for en 

studerende at deltage i kongressen. Et sådan sponsorat 

inkluderer rejse og kongresfee for en studerende, som skal 

rejse til København, og for danske studerendes 

vedkommende kun kongresfee. Studerende som kommer 

rejsende til København forventes at kunne indlogeres 

privat.  

Profilering 

 på hjemmeside (link til egen hjemmeside) 

 i brochurer + andet trykt materiale 

 Studerende og virksomhed ”kobles sammen” 
 

Studerende som måtte ønske at deltage kan ansøge NMR 

om en af de sponsorerede pladser og disse vil så blive 

tildelt i det omfang, de er tilgængelige. For at blive taget i 

betragtning, skal den studerende have ophold eller 

statsborgerskab i et af de nordiske lande og læse mejerifag 

ved et universitet (ikke nødvendigvis i Norden). 

Prisen for et studentersponsorat er € 1.000 og dækker 

omkostningerne for at én studerende kan deltage i 

kongressen.  

 


