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 Vil du i selskab med 
Danmarks vækstelite?
Som partner til Børsen Gazelle kommer du helt tæt på 
Danmarks vækstelite – gazellerne!

Siden 1995 har Børsen hvert år identificeret Danmarks vækstelite – gazellerne. En gazelle vokser kontinuerligt og 
fordobler sin omsætning eller bruttoresultat i løbet af fire regnskabsår. Det er hårde krav – og det er imponerende, at 
mange virksomheder har kunnet leve op til dem. Udvælgelsen af gazellerne foretages af Greens Analyseinstitut, og 
kriterierne er objektive og bygger på data fra Erhvervsstyrelsen.

Børsens egne profiler er moderatorer på konferencerne:

Niels Lunde
Chefredaktør
Børsen

Tina Riising
Tv-journalist
Børsen

Gazellekriterierne er:

 � A/S, ApS eller pengeinstitut med 
minimum 1 mio. kr. i omsætning 
eller 0,5 mio. kr. i bruttoresultat 
i udgangsåret (det første år, vi 
måler over).

 � Minimum fire regnskaber skal 
være offentliggjort. Regnskabs-
perioder på under 12 måneder i 
udgangsåret og over 12 måneder  
i slutåret frasorteres.

 � Der skal være vækst i omsæt- 
ningen/brutto-resultatet i hvert  
af regnskabsårene.

 � Summen af det primære resultat skal  
være positiv. Omsætningen/brutto-
resultatet skal mindst være  
fordoblet i løbet af de  
seneste fire år.



Gazellekåringer 2018:

 � 31. oktober 
Aalborg  

 � 7. november 
Aarhus  

 � 14. november 
Kolding  

 � 28. november 
Korsør  

 � 5. december 
København + landskåring  

Vi ærer alle dem, der prøver,  
og hylder dem, som det lykkes for
Når Børsen hylder årets gazeller, sker det på 
kåringer over hele landet – så der er rig mulighed 
for at komme i kontakt med Danmarks hurtigst 
voksende virksomheder. Gazellerne skaber 
job, vækst og optimisme over hele landet. 
De trodser lav vækst, demografisk modvind, 
usikkerhed om fremtiden og ændrede spille-
regler – og de gør det med vidt forskellige 
forretningsidéer og virksomhedstyper.

Børsen gazellekåringer

En gazelletitel kommer typisk alene 
Kun en tredjedel af gazellerne formår at 
fortsætte væksten i en sådan grad, at de 
bliver gazelle flere år i træk. Potentialet for 
yderligere vækst blandt Danmarks vækstelite 
er derfor stort, men hvad skal der til, og hvad 
er næste skridt for gazellerne? På Gazelle 
Accelerator-konferencerne stiller Børsen skarpt 
på muligheder og udfordringer hos gazellerne. 
Nuværende og tidligere gazeller inviteres på 
scenen og får ekspertpanelets råd til at øge 
væksten yderligere og fastholde momentum.  
Og blive gazelle igen og igen.

Børsen Gazelle Accelerator
Gazelle Accelerator  
2018:

 � 11. april  
Nordjylland  

 � 19. april 
Midtjylland  

 � 25. april 
Syddanmark  

 � 9. maj 
Sjælland/ 
Hovedstaden  

Hvad er gazellerne?



*Børsen vurderer, om det er relevant.
** Børsen vurderer, hvilke materialer partners logo kommer på, når kampagnen er afklaret.

Hovedpartner
Involvering

 � Deltagelse i plenum (både til Accelerator 
og kåringer)*

 � Gazellelisten

 � Partners egen beskrivelse af, hvorfor de er 
partner til Børsen Gazelle, på gazellesitet

 � Partnernetværk (to gange årligt)

Aktivering
 � Standplads (2 x 2 meter – testimonial-
budskab i gazellelayout)

 � Årlig VIP-middag (afholdes kun i 
København)

 � 20 entrébilletter pr. afholdelse

Eksponering
 � Brancheeksklusivitet

 � To testimonial-annoncer (½-sides)

 � Tillykke-annonce i partners eget layout

 � Topbanner på gazellesite i partners eget 
layout

 � Logo i markedsføring af gazellerne, såsom 
annoncer, diplomer, gazellesite, bannere, 
programmer, POS-materiale, scenen og 
lign.**

 � Brug af gazellelogo i partners egen 
markedsføring* 

Pris 820.000 kr. ekskl. moms

Partner
Involvering

 � Gazellelisten

 � Partners egen beskrivelse af, hvorfor de er 
partner til Børsen Gazelle, på gazellesitet

Aktivering
 � Standplads (2 x 2 meter – testimonial-
budskab i gazellelayout)

 � Årlig VIP-middag (afholdes kun i 
København

 � 10 entrébilletter pr. afholdelse

Eksponering
 � To testimonial-annoncer (½-sides)

 � Logo i markedsføring af gazellerne, såsom 
annoncer, diplomer, gazellesite, bannere, 
programmer, POS-materiale, scenen og 
lign.**

 � Brug af gazellelogo i partners egen 
markedsføring* 

Pris 570.000 kr. ekskl. moms

Her kommer du i selskab
med væksteliten

Allerede involverede hovedpartnere:



Eksempler på markedsføring

Annoncering

Adnan Mahmood
Sponsorchef
Børsen Partnerskab

Telefon: (+45) 72 42 30 49
Mail: adma@borsen.dk

Claus Klinge
Key Account Manager
Børsen Partnerskab

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

Kontakt:

Testimonial – eget  
budskab i kampagnelayout: Bannere på borsen.dk og i nyhedsbreve:

Helsidesannoncer:

mailto:tjon%40borsen.dk?subject=

