KURSUSLEX
PARTNERAFTALE 2021
Kursuslex hjælper dig med din markedsføring og dit salg via Konference.dk.
Kursuslex Partneraftale sikrer dig en bred synlighed og tilgængelighed over for møde- og eventplanlæggere
i hele Danmark, som året rundt benytter Konference.dk, når de skal finde deres næste konference- eller
eventsted. Konference.dk er Danmarks største bookingportal med flere end 200 møde- og konferencesteder
og vores professionelle bookingpersonale sikrer, at møde- og eventplanlæggerne får den bedste hjælp
og rådgivning til at finde lige netop det sted, som passer bedst til deres konference eller event.
Kursuslex Partneraftale 2021 gælder pr. 1. januar - 31. december 2021.

STATISTIKKER 2019

115.000+

besøgende på Konference.dk

330.000+
visninger på Konference.dk

MÅLRETTET
salg og
markedsføring

KURSUSLEX SALGSAFDELING
– kontakt salgsafdelingen på telefon +45 70 22 11 73 eller salg@kursuslex.dk

PRISER KURSUSLEX PARTNERAFTALE 2021
INDHOLD

MINI*

STANDARD

Komplet webprofil på Konference.dk i 12 mdr. Inkl. bookingservice,
statistikprogram, fremhævning af mærkeordning, aktiviteter, særtilbud, statsaftale m.v.

✔

✔

Provision (10%) på placerede ordrer via Konference.dk

✔

✔

Tjen 3% i henvisningsprovision

✔

✔

Gratis kundetilfredshedsanalysesystem

✔

✔

Konference.dk markedsføring via Google, Facebook og Instagram

✔

✔

NYHED: Søgemaskineoptimering af egen webprofil

✔

✔

NYHED: Opsøgende salg af Konference.dk målrettet tusindevis af
danske mødeplanlæggere

✔

✔

NYHED: Egen unik Google annoncering gennem Konference.dk

✔

NYHED: Egen unik Facebook & Instagram annoncering gennem
Konference.dk

✔

NYHED: Visning i regionalt register i Møde & Eventmagasinet
4 gange om året

✔

Tilkøb af ekstra register: kr. 1.500 ekskl. moms pr. register
Vælg mellem: Slotte & Herregårde, Utraditionelle Steder,
Kongressteder, Mindre Mødesteder, Spa & Wellness

✔

Pris ekskl. moms pr. år

Kr. 11.000

Kr. 17.000

Opgradér din partneraftale til en FORTLØBENDE aftale og få:
10% rabat på din partneraftalepris

Kr. 9.900

Kr. 15.300

Forkøbsret til min. 2 årlige MødeMekka workshops

✔

✔

Forkøbsret til Nordic Meetings & Events EXPO

✔

✔

1 stk. gratis billet til Kursuslex’ årlige branchekonference OptiMeet

✔

✔

*(max 2 plenum lokaler med max 60 pax i hver lokale)
Link til bilag med beskrivelse af indhold af Kursuslex Partneraftale 2021

