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På Børsens konferencer kommer deltagerne i selskab med danske 
topchefer, iværksættere og erhvervsfolk, som viser vejen til vækst og 
succes. Året igennem afholdes forskellige konferencer, som alle tager 
udgangspunkt i avisens redaktionelle linje, hvor deltagerne får indsigt, 
inspiration og konkrete værktøjer til den aktuelle dagsorden i dansk 
erhvervsliv.

I forlængelse af det har Børsen Partnerskab fokus på længerevarende 
og dynamiske partneraftaler. Børsen Partnerskab leverer konferencer 
med høj faglighed og fokus på kvalitet. Vi giver dig, som partner, et 
udstillingsvindue med eksponerings- og aktiveringsmuligheder over 
for en unik målgruppe.

Børsens egne profiler er moderatorer på konferencerne:

En unik 
samarbejdsmulighed
Ønsker du, som virksomhed, at synliggøre dig og komme helt tæt på erhvervslivets 
beslutningstagere, er et samarbejde med Børsen Partnerskab en unik mulighed for dig. 

Niels Lunde
Chefredaktør
Børsen

Thomas Bernt 
Henriksen
Debatredaktør
Børsen



Børsen Tysklandskonference – Januar
Der er fortsat et enormt eksportpotentiale til det tyske marked for danske virksomheder. 
Vi eksporterer for over 100 mia. kr. om året inden for bl.a. turisme, robotter og vindenergi- 
og miljøsektoren til Tyskland, som i særklasse er Danmarks største eksportmarked – men 
potentialet er endnu større, især hvis man kender den tyske kultur. Hvorfor tøver mange 
virksomheder med at satse på eksport til Tyskland, og hvordan overkommer vi barriererne?

 80 deltagere

 Leverandører af produkter/serviceydelser til det tyske marked

  72 pct. af deltagerne ønsker at deltage igen i 2018

  C-level: 61 pct., beslutningstagere: 26 pct., andre: 13 pct.

Børsen Retail-konference – Februar
Den digitale transformation har med onlinehandel og eksport udfordret de klassiske, 
fysiske butikker. Onlinehandel stiger seks gange hurtigere end udviklingen i traditionel 
handel på verdensplan, og danskerne køber online som aldrig før. Fokus flyttes fra 
produktet til kundeoplevelsen, bl.a. i form af nye muligheder med virtual reality, 
hvor kunden sættes i centrum. Hvordan håndterer de danske retailere bedst muligt 
omnichannel-udfordringerne, og hvordan lykkes eksporten for dig?

 150 deltagere

  C-level og beslutningstagere fra detail- og servicebranchen samt andre med  
ansvar og interesse for omnichannel og retail

  88 pct. af deltagerne ønsker at deltage igen i 2018

  C-level: 51 pct., beslutningstagere: 34 pct., andre: 15 pct.

Børsen Liv & Pensionskonference – Marts
Konferencen belyser udfordringer og nye muligheder, der opstår som konsekvens af 
lavrentemiljø, digitalisering og optimering af kundeoplevelsen. Konferencen bliver et 
forum med debat og dialog om investeringsmæssige og kunderelaterede udfordringer – 
herunder disruption, digital transformation, asset allocation og porteføljesammensætning.

 130 deltagere

 C-level og beslutningstagere fra pensionsselskaber og andre finansielle   
 virksomheder samt andre med ansvar og interesse for liv og pension

  82 pct. af deltagerne ønsker at deltage igen i 2018

  C-level: 70 pct., beslutningstagere: 16 pct., andre: 14 pct.

Børsen Betalingskonference – April 
I løbet af de seneste år har betalingsområdet gennemgået en radikal transformation fra 
kontant og kort til NFC og mobilbetaling. Når det handler om digitalisering af betalings-
området, er Danmark i førersædet. Det gælder straks-clearing, Nemkonto og mobile beta-
lingsløsninger. Konferencens fokus vil derfor være bekvemme og sikre betalingsløsninger.

 80 deltagere

  Detail-, event- og servicebranchen, herunder CIO’er, CFO’er, CTO’er, CEO’er,  
kortansvarlige, loyalitetschefer, udviklingschefer, produktansvarlige,  
forretningsudviklere og andre med ansvar og interesse for betalingssystemer

  82 pct. af deltagerne ønsker at deltage igen i 2018

  C-level: 45 pct., beslutningstagere: 39 pct., andre: 16 pct.

Børsen Forsikring – Juni 
Deleøkonomien skaber nye forsikringsbehov, og transformationen fordrer bl.a. nye 
juridiske krav og processer, inddragelse af big data samt on demand-dækning. De 
etablerede aktører retter i stigende grad blikket mod disruptive områder, som tidligere var 
forbeholdt venturekapital, for at afdække opkøb og indgåelse af partnerskaber i jagten på 
den næste game changer inden for forsikring.

 120 deltagere

  C-level og beslutningstagere fra forsikringsbranchen og andre finansielle  
virksomheder samt andre med ansvar og interesse for forsikring

  84 pct. af deltagerne ønsker at deltage igen i 2018

  C-level: 72 pct., beslutningstagere: 24 pct., andre: 4 pct.

Børsen It-sikkerhedskonference – August   
For tredje år i træk er it-sikkerhed nummer ét på det sikkerhedspolitiske barometers liste 
over de største trusler mod Danmark. Angreb mod it-systemer er en reel trussel, og mange 
virksomheder er efterhånden blevet ramt af en eller anden form for angreb – om de har 
opdaget det eller ej. Konferencen belyser den digitale transformation, som har medført en 
stigning i sofistikerede og ondsindede it-angreb.

 75 deltagere

  C-level og beslutningstagere, herunder i særdeleshed CIO’er, CTO’er og CISO’er, 
samt andre med ansvar og interesse for it- og informationssikkerhed

  80 pct. af deltagerne ønsker at deltage igen i 2018

  C-level: 47 pct., beslutningstagere: 47 pct., andre: 6 pct.
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Børsen Bankkonference – September  
I en digitaliseret verden kræver det entreprenørskab at tilpasse sig de kommende 
reguleringer, digitale udfordringer og forbrugernes behov. Det kræver nye digitale 
brugerflader med kundetilpassede digitale produkter og services, men vigtigst af alt: 
at have produkter, som bankerne kan tjene penge på. Med fintech, blockchain, bedre 
udnyttelse af big data samt udfordinger på cybercrime-området stiller konferencen skarpt 
på de stadigt større krav til bankerne.

 140 deltagere

 C-level og beslutningstagere fra banker og andre finansielle virksomheder samt  
 andre med ansvar og interesse for bank og fintech

  72 pct. af deltagerne ønsker at deltage igen i 2017

  C-level: 62 pct., beslutningstagere: 29 pct., andre: 9 pct.

Børsen Investeringskonference – Oktober  
Storbritanniens beslutning om exit fra EU i 2016, Kinas økonomiske problemer samt Ruslands 
og USA’s store  politiske problemer skaber et turbulent og usikkert globalt marked. Konferencen 
 fokuserer på, hvordan disse faktorer påvirker pensions- og forsikringsselskaber, store private virk-
somheder, ejendomsinvesteringer og den offentlige sektor – mange hundrede milliarder kroner, 
som skal give afkast for at skabe fremtidige job og velstand. Hvordan forvalter man penge i en 
nulrenteøkonomi? 

 90 deltagere

  Asset-ejere, investeringschefer, strategichefer hos institutionelle og private 
investorer fra f.eks. pensions- og forsikringsselskaber, foundation og endowment

  55 pct. af deltagerne i 2016-konferencen ønsker at deltage igen i 2017

  C-level: 60 pct., beslutningstagere: 37 pct., andre: 3 pct.

Børsen Digitaliseringskonference – November   
Kunstig intelligens, selvkørende biler, digital produktion, enklere og hurtigere 
kommunikation, internet of things og virtual reality er alle vigtige dele af den digitale 
revolution. På Børsen Digitaliseringskonference sætter vi scenen for morgendagens 
digitale muligheder og værktøjer samt sikkerhedsudfordringer.

 120 deltagere

 C-level og beslutningstagere fra såvel offentlige som private organisationer,   
 herunder digital- og udviklingsansvarlige, samt andre med ansvar og interesse  
 for den digitale transformation

  91 pct. af deltagerne ønsker at deltage igen i 2017

  C-level: 58 pct., beslutningstagere: 36 pct., andre: 6 pct.

Børsen Datakonference – December  
Hvordan håndterer du GDPR og slettepolitikker samt undgår en bøde på 2 pct. af din 
omsætning? Næsten en tredjedel af de danske virksomheder forventer at kunne håndtere 
EU’s persondataforordning uden brug af ny it. I modsætning til virksomhederne er 
hele 67 pct af Europas almene befolkning bekymrede over ikke at have kontrol over de 
oplysninger, de afgiver. Tager danske virksomheder for let på opgaven? 25. maj 2018 
træder den nye EU-persondataforordning, GDPR, i kraft. Kom bag om den digitale facade, 
og få styr på muligheder og udfordringer i den digitale datatidsalder.

 75 deltagere

 Direktører, chefer og ledere med ansvar for, at virksomheden overholder sine  
 persondataforpligtelser, herunder eksempelvis CIO’er og DPO’er.

DIGITALISERING

DATA

Børsen Gazelle 2017 – April/maj og november/december

Børsen har siden 1995 identificeret Danmarks vækstelite, og gazellen er med tiden blevet 
en del af det danske sprog som et synonym for virksomheder i vækst. Vi fokuserer i 
stigende grad på, at gazellevinderne skal hyldes og inspirere andre virksomheder til øget 
vækst. 

Skræddersyede konferencer     
Ønsker din virksomhed at afholde en konference inden for en bestemt branche, kan vi tage 
os af dette. Vi står for alt arbejdet i forbindelse med konferencen – fra programlægning til 
eksekvering.

Andre partnerskaber



Adnan Mahmood
Sponsorchef 
Børsen Partnerskab

Telefon: (+45) 72 42 50 49
Mail: adma@borsen.dk

Claus Klinge 
Key Account Manager
Børsen Partnerskab

Telefon: (+45) 72 42 50 19
Mail: clkl@borsen.dk

Hovedpartner
Plenumtaletid ca. 25 minutter samt breakout-taletid 25 minutter eller 
paneldeltagelse i plenum 

 � Standplads 2 x 2 meter

 � Partnerlogo i konferenceprogrammet med klassifikationen hovedpartner

 � Partnerlogo på konferencens hjemmeside med klassifikationen hovedpartner

 � Partnerlogo i Børsens markedsføring af konferencen både i Dagbladet Børsen og på Borsen.dk

 � Topbanner på Børsen Konferences hjemmeside

 � Mulighed for at invitere 10 kunder og/eller forretningsforbindelser med til konferencen

 � Fem entrébilletter til medarbejdere

 � Deltagerliste

Pris 225.000 kr. ekskl. moms*

 *Bemærk, at der tillægges 2000 kr. ekskl. moms for udstillermoduler, som afregnes direkte med Faust Dyrbye. Partneren skal have godkendt det grafiske 
layout hos Børsen og herefter fremsende dette til Faust Dyrbye. Børsen står for opsætning og nedtagning af moduler på selve konferencen. Se i guide for 
Cleverframes fra Faust Dyrbye. Partneren må ikke medbringe egne udstillingsmoduler (f.eks. roll-ups eller pop-up-vægge).

 *Bemærk, at der tillægges 2000 kr. ekskl. moms for udstillermoduler, som afregnes direkte med Faust Dyrbye. Partneren skal have godkendt det grafiske 
layout hos Børsen og herefter fremsende dette til Faust Dyrbye. Børsen står for opsætning og nedtagning af moduler på selve konferencen. Se i guide for 
Cleverframes fra Faust Dyrbye. Partneren må ikke medbringe egne udstillingsmoduler (f.eks. roll-ups eller pop-up-vægge).

Børsens konferencer 2018
Børsen M&A-konference – Januar 
Børsen Retail-konference – Februar
Børsen App-konference – Februar
Børsen Liv & Pensionkonference – Marts
Børsen Betalingskonference – April

Børsen Forsikringskonference – Maj
Børsen Bankkonference – September
Børsen Datasikkerhedskonference – Oktober
Børsen Investeringskonference – Oktober
Børsen Digitaliseringskonference – December

Konferencetillæg

Kontakt

(Foreløbigt program)

På udvalgte konferencer laver Børsen et konferencetillæg omhandlende et bestemt tema. I dette tillæg har 
du mulighed for at købe sponsoreret indhold, som åbner nye muligheder for at engagere din målgruppe og 
skabe den fortælling om din virksomhed, du ønsker.



Partner: Plenum
Plenumtaletid ca. 25 minutter 

 � Standplads 2 x 2 meter 

 � Partnerlogo i konferenceprogrammet med klassifikationen partner 

 � Partnerlogo på konferencens hjemmeside med klassifikationen partner 

 � Partnerlogo i Børsens markedsføring af konferencen både i Dagbladet Børsen og på Borsen.dk 

 � Topbanner på Børsen Konferences hjemmeside 

 � Mulighed for at invitere otte kunder og/eller forretningsforbindelser med til konferencen 

 � Fire entrébilletter til medarbejdere 

 � Deltagerliste

Pris 189.000 kr. ekskl. moms* 

 *Bemærk, at der tillægges 2000 kr. ekskl. moms for udstillermoduler, som afregnes direkte med Faust Dyrbye. Partneren skal have godkendt det grafiske 
layout hos Børsen og herefter fremsende dette til Faust Dyrbye. Børsen står for opsætning og nedtagning af moduler på selve konferencen. Se i guide for 
Cleverframes fra Faust Dyrbye. Partneren må ikke medbringe egne udstillingsmoduler (f.eks. roll-ups eller pop-up-vægge).

Partner: Panel  
& breakout
Breakout-taletid 25 minutter – paneldeltagelse i plenum 

 � Standplads 2 x 2 meter

 � Partnerlogo i konferenceprogrammet med klassifikationen partner

 � Partnerlogo på konferencens hjemmeside med klassifikationen partner

 � Partnerlogo i Børsens markedsføring af konferencen både i Dagbladet Børsen og på Borsen.dk

 � Mulighed for at invitere otte kunder og/eller forretningsforbindelser med til konferencen

 � Tre entrébilletter til medarbejdere

 � Deltagerliste

Pris 129.000 kr. ekskl. moms*

 *Bemærk, at der tillægges 2000 kr. ekskl. moms for udstillermoduler, som afregnes direkte med Faust Dyrbye. Partneren skal have godkendt det grafiske 
layout hos Børsen og herefter fremsende dette til Faust Dyrbye. Børsen står for opsætning og nedtagning af moduler på selve konferencen. Se i guide for 
Cleverframes fra Faust Dyrbye. Partneren må ikke medbringe egne udstillingsmoduler (f.eks. roll-ups eller pop-up-vægge).



Partner: Udstilling
Standplads 2 x 2 meter 

 � Partnerlogo i konferenceprogrammet med klassifikationen partner

 � Partnerlogo på konferencens hjemmeside med klassifikationen partner

 � Partnerlogo i Børsens markedsføring af konferencen både i Dagbladet Børsen og på Borsen.dk

 � Mulighed for at invitere fire kunder og/eller forretningsforbindelser med til konferencen

 � Fire entrébilletter til medarbejdere

 � Deltagerliste

Pris 49.000 kr. ekskl. moms*

 *Bemærk, at der tillægges 2000 kr. ekskl. moms for udstillermoduler, som afregnes direkte med Faust Dyrbye. Partneren skal have godkendt det grafiske 
layout hos Børsen og herefter fremsende dette til Faust Dyrbye. Børsen står for opsætning og nedtagning af moduler på selve konferencen. Se i guide for 
Cleverframes fra Faust Dyrbye. Partneren må ikke medbringe egne udstillingsmoduler (f.eks. roll-ups eller pop-up-vægge).

Partner: Breakout
Breakout-taletid 25 minutter  

 � Standplads 2 x 2 meter

 � Partnerlogo i konferenceprogrammet med klassifikationen partner

 � Partnerlogo på konferencens hjemmeside med klassifikationen partner

 � Partnerlogo i Børsens markedsføring af konferencen både i Dagbladet Børsen og på Borsen.dk

 � Mulighed for at invitere fem kunder og/eller forretningsforbindelser med til konferencen

 � Tre entrébilletter til medarbejdere

 � Deltagerliste

Pris 89.000 kr. ekskl. moms*

 *Bemærk, at der tillægges 2000 kr. ekskl. moms for udstillermoduler, som afregnes direkte med Faust Dyrbye. Partneren skal have godkendt det grafiske 
layout hos Børsen og herefter fremsende dette til Faust Dyrbye. Børsen står for opsætning og nedtagning af moduler på selve konferencen. Se i guide for 
Cleverframes fra Faust Dyrbye. Partneren må ikke medbringe egne udstillingsmoduler (f.eks. roll-ups eller pop-up-vægge).



Eksempler på markedsføring

Helside (print)

Bannere (desktop, tablet og mobil)

Facebook-opslag

Nyhedsbrev 

Annoncering


