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Bogforum 2019  - Sponsorater 

Bogforum 2019, der finder sted i Bellacenteret på Amager i 
dagene 15. til 17 november, forventes at tiltrække 40.000 
besøgene, 1.000 mediefolk og ca. 300 udstillere.  

Bogforum er Danmarks største messe for boginteresserede. 

Den største stand med den bedste placering på udstillingen 
tilhører NEWPUB, et community bestående af omkring 3.000 
medlemmer med kompetencer indenfor alle facetter af litterær 
produktion. 

NEWPUBs stand, der er på 230 m2, ligger umiddelbart i 
forlængelse af indgangen som centrum i et timeglas, hvilket sikrer, 
at alle besøgende, mediefolk og andre udstillere må passere 
området op til flere gange om dagen. Placeringen i forlængelse af 
madscenen, opad livsstilscenen og ved indgangen til 

børnebogshallen vil også tiltrække publikum. 

Sponsorater 
NEWPUB, der er et non-profit community, tilbyder sponsorer, for hvem eksponering overfor 
målgruppen er relevant, et stort udvalg af sponsorater.  

Henvendelse vedr. sponsorater bedes rettet til: 
 

Hans Peter Bech 
hpb@hpbech.dk 
Telefon 2347 6762 
 

Alle priser er angivet eksklusive moms. 

Tidsfrister 
NEWPUB er på linje med de øvrige udstillere underlagt en række ufravigelige tidsfrister, der skal 
sikre, at messen kan afvikles planmæssigt. Tidsfristerne for sponsorer er angivet nedenfor under 
hver enkelt option. 

Sponsoraterne sælges efter først til mølle-princippet, idet dog hovedsponsoratets eksklusivitets- 
og førstevalgsoption udløber den 31. maj 2019. 
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Foreløbig standplan 

 

Hovedsponsor 

Pris: kr. 80.000 
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2019 

Sponsoratet omfatter et udstillingsareal på 12 m2 med placering efter aftale.  

Herudover tilbydes brancheeksklusivitet, separat pressemeddelelse, eksponering på NEWPUBs 
hjemmeside og Facebookside, logo på alle udsendelser frem til messen, to gange 30 minutters 
optræden alle tre dage på NEWPUB-scenen, tre siders profilering i NEWPUB-kataloget (oplag 
5.000), logo på hovedbannere og på logoplancher, førstevalg på alle sponsoroptioner og otte 
udstillerkort. Der vil være mulighed for at købe fortrykte invitationsbilletter til reduceret pris.  

A-sponsor (2 styk) 

Pris: kr. 35.000  
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2019 

Sponsoratet omfatter et udstillingsareal på 6 m2 med placering efter aftale.  

Herudover tilbydes eksponering i pressemeddelelse om sponsorer, eksponering på NEWPUBs 
hjemmeside og Facebookside, logo på alle udsendelser frem til messen, 30 minutters optræden 
alle tre dage på NEWPUB-scenen, helsides profilering i NEWPUB-kataloget (oplag 5.000), logo på 
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logoplancher og fire. Der vil være mulighed for at købe fortrykte invitationsbilletter til reduceret 
pris. 

B-sponsor (3 styk) 

Pris: kr. 20.000 
Tilmeldingsfrist: 1. august 2019 

Sponsoratet omfatter et udstillingsareal på 4 m2 med placering efter aftale.  

Herudover tilbydes eksponering i pressemeddelelse om sponsorer, eksponering på NEWPUBs 
hjemmeside og Facebookside, logo på alle udsendelser frem til messen, 30 minutters optræden to 
af de tre dage på NEWPUB-scenen, halvsides profilering i NEWPUB-kataloget (oplag 5.000), logo 
på logoplancher og to udstillerkort. Der vil være mulighed for at købe fortrykte invitationsbilletter 
til reduceret pris.  

C-sponsor (5 styk) 

Pris: kr. 5.000 
Tilmeldingsfrist: 1. august 2019 

Sponsoratet omfatter eksponering i pressemeddelelse om sponsorer, eksponering på NEWPUBs 
hjemmeside og Facebookside, 30 minutters optræden på NEWPUB-scenen, ¼-sides profilering i 
NEWPUB-kataloget (oplag 5.000) og logo på. 

Bæreposer 

Pris: kr. 10.000 
Tilmeldingsfrist: 1. september 2019 

Sponsoratet omfatter design og produktion af 1.000 styk papirposer med logo og reklametekst, 
der udleveres til de besøgende i NEWPUBs boghandel og fra de udstillende forfattere og 
mikroforlag. 

Boghandel 

Pris: kr. 25.000 
Tilmeldingsfrist: 1. september 2019 

Boghandelen er NEWPUB-standen største og travleste område. Her sælges alle de udstillende 
forfatteres og forlags bøger. 

Sponsoratet omfatter stort logo på boghandelens bagvæg, mulighed for indlæg i alle solgte bøger, 
logo på logoplancher, logo på sælgernes forklæder samt logo på de paller hvorpå bøgerne er 
udstillet. 

Katalog 

Pris: kr. 25.000 
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019 
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Kataloget, der uddeles til besøgende, trykkes i 5.000 eksemplarer. Sponsors logo trykkes på 
forsiden ligesom sponsor omtales i introduktionsteksten på side 3. Katalogsponsor disponerer 
også over hele bagsiden. 

Boggarderobe 

Pris: kr. 15.000 
Tilmeldingsfrist: 1. september 2019 

NEWPUB etablerer en boggarderobe, som kan opbevare de bøger som de besøgende måtte købe 
under messen. Opbevaring er gratis. 

Sponsoratet omfatter logo på Boggarderobens bagvæg, logo på forklæder samt omtale i kataloget. 

Scenesponsor 

Pris: kr. 50.000 
Tilmeldingsfrist: 1. september 2019 

NEWPUB har egen scene med aktiviteter rettet mod forfattere, grafikere, redaktører, 
korrekturlæsere, forlag og andre, der arbejder med udgivelse af bøger. Programmet kører hver 
dag i tidsrummet 10:30 til 17:00 og består af indlæg og interviews af en halv times varighed. 

Sponsoratet omfatter logo på scenens bagvæg, i kataloget og i sceneprogrammet samt 
fremhævelse ved start og slut på alle sceneaktiviteter. 

Reception fredag 

Pris: kr. 5.000 
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019 

Efter at messen lukker afholdes en reception for NEWPUBs udstillere og gæster. 

Sponsoratet omfatter eksponering i velkomsttalen samt anden eksponering efter aftale samt logo 
på logoplancher. 

Reception lørdag 

Pris: kr. 5.000 
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019 

Efter at messen lukker afholdes en reception for NEWPUBs udstillere og gæster. 

Sponsoratet omfatter eksponering i velkomsttalen samt anden eksponering efter aftale samt logo 
på logoplancher.  
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Tryksponsorater 

Pris kr. 2.000 
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2019 

NEWPUB og NEWPUBs udstillere har behov for diverse tryksager til brug på messen. 

Sponsoratet omfatter mulighed for at give tilbud på produktion af disse tryksager, der 
kommunikeres til udstillerne via NEWPUB. 

Øvrige forhold 
Sceneoptræden 

Pris: kr. 500 for en 25-minutters aktivitet, 750 for to og 1.000 for tre. 

Alle aktiviteter på scenen skal forhåndsgodkendes af NEWPUBs messeledelse. 

Personlige gæstekort  

gældende til én besøgsdag kan købes i NEWPUBs boghandel for kr. 100 per styk. 

Betaling 

Sponsorbeløbet betales ved afgivelse af bindende tilmelding. 

 

 
NEWPUB-standens placering ved Bogforum 2019 
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Fra NEWPUPs stand på Bogforum 2018 

 


