Associeret medlemskab
& sponsormuligheder
Associeret medlemskab
Det er muligt at blive medlem af Dansk PersonTransport, også selvom man ikke har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig
personbefordring. Virksomheder og organisationer, der har en interesse i eller leverer information, services eller udstyr til
branchen for persontransport, kan som associeret medlem være en del af netværket og profilere sine ydelser samt blive
informeret om og deltage aktivt i det daglige og strategiske arbejde, foreningen udfører.
De forskellige fordele ved at indgå i et associeret medlemskab er følgende:
ü

Firmalogo på Dansk PersonTransport hjemmeside, hvilket sikrer, at vognmænd og andre med et klik nemt kan få
adgang til information omkring de tilbudte services og produkter.

ü

Adgang til DPT’s årsmøde, kredsmøder og medlemsmøder – maksimalt 2 deltagere.

ü

Retten til at blive spurgt først omkring sponsormuligheder.

ü

Muligheden for at publicerer artikler og pressemeddelelser (max.150 ord) via DPT’s ugentlige medlemsnyt, der sendes
til medlemmerne og de associerede medlemmer. Muligheden kan bruges til at informere omkring jeres services eller nye
tiltag maksimalt 1 gang/måned - men er ikke et generelt reklamemedie.

ü

Adgang til DPT’s medlemsdel på hjemmesiden.

ü

Abonnement på Mobilitet samt prioritetsret og 10% rabat på listepriser på annoncer i Mobilitet, som udkommer 6
gange/år.

ü

Mulighed for at deltage i (og foreslå) arbejdsgrupper organiseret af DPT.

ü

Mulighed for at lave samarbejdsaftaler med DPT til gavn for DPT’s medlemmer. DPT vil i givet fald arbejde aktivt
sammen med jer for at realisere samarbejdet f.eks. ved markedsføring af jeres services og produkter overfor
DPT’s medlemmer og andre mulige interessegrupper.

Sponsormuligheder
Årsmøde

Kredsgeneralforsamlinger

Bronze (max 4 sponsorer)

Sølv (max 3 sponsorer)

Guld (2 sponsorer)

- Logo på al
Bronze og :
markedsføringsmateriale.
- helsides i stedet for ½ sides
- Navn på hjemmeside og
annonce i
mulig Facebook annoncering.
årsmødebrochure.
- Mulighed for at udlevere
- Sponsor af specifik aktivitet
marketingsmateriale/gaver til
f.eks. transport til
medlemmer/deltagere.
årsmødet,
- ½ side annoncering i
konferencemateriale, gaver
årsmødebrochurer.
- 3 deltagere til årsmøde til
- 1 artikel i Mobilitet inden
medlemspris.
årsmødet.
- Førstevælger af stand- 2 deltagere til årsmødet til
lokation til normal pris.
medlemspris.
- Andenvælger af standlokation til normalpris.
- Navns nævnelse af
landsformanden på
årsmødet.

Sølv og :
- Sponsor og vært af f.eks.
kaffepause, middag og
cocktail.
- Mulighed for at afholde en
kort præsentation f.eks.
over en frokost i løbet af
årsmødet.
- 2 sides annonce i stedet for
1/1 side i årsmødebrochure.
- 1 sides annonce i Mobilitet
inden årsmøde.
- 2 gratis deltagere.

Bronze (max 4 sponsorer)

Sølv (max 3 sponsorer)

Guld (2 sponsorer)

- Logo på alt materiale, der
sendes til medlemmer.
- Mulighed for at udlevere
marketingsmateriale/gaver til
kredsmedlemmer.
- 1 deltager.
- Navns nævnelse af
kredsformanden på
kredsmødet.

Bronze og :
- Mulighed for at afholde 5
min. indlæg på
medlemsmøde før
middagen.
- Max 2 deltagere.

Sølv og :
- Vært af middag.
- Mulighed for at afholde en
10 minutters præsentation
under, før eller efter
middagen.
- Max 3 deltagere.

IAA eller
Kortrijk besøg

Bronze (ubegrænset)

Sølv (max 4 sponsorer)

Guld (max 2 sponsorer)

- Logo på alt materiale, der
sendes til medlemmer.
- Deltagelse i transporten til
IAA eller Busworld (Kortrijk).
- Mulighed for at udlevere
marketingsmateriale/gaver
osv. og afholde korte indlæg
til medlemmer under
transporten.
- 1 deltager.

Bronze og :
- Sponsor af middag for
medlemmer.
- Mulighed for at afholde
specifikt indlæg inden
middagen.
- 2 deltagere.

Sølv og :
- Sponsor af bustransporten.
- Indlæg på middagen
og/eller på hotellet.
- 3 deltagere.

Typisk 1 sponsor pr award
Danish Coach
award
eller

-

Logo på alt materiale, der bliver brugt før, under og efter
prisuddelingen
Deltagelse personligt i overrækkelse af priser
Om ønsket deltagelse i udvælgelsen af vindere af priserne

Årets
Persontransport
chauffør

Andre specifikke sponsormuligheder og tilhørende præsentations-/markedsføringsmulighed - f.eks. i forbindelse med
medlemsmøder- vil først blive tilbudt til en, for eventen, på forhånd fastsat pris til de associerede medlemmer. Dernæst
tilbydes disse til annoncører i Mobilitet, hvorefter det om nødvendigt bliver tilbudt til en bredere skare.

