
TIVOLI GARDENS JUNE 8 - 9 2021 



MeetInCPH er en ny international B2B workshop i Danmark, for både møde- 
og rejsebranchen. For første gang samler vi professionelle mødeplanlæggere, 
indkøbere, turoperatører, eventbureauer, erhvervsrejsebureauer og 
incomingbranchen, samt en lang række danske og internationale leverandører 
såsom hoteller, venues, flyselskaber, biludlejning, tech udbydere med flere.

MeetInCPH bliver en årligt tilbagevendende workshop, hvor fokus er 
kvalitetsmøder mellem kunde og leverandør, samt muligheden for at møde hele 
branchen, og benytte lejligheden til at afholde statusmøder og lukke aftaler med 
eksisterende kunder og samarbejdspartnere.

MeetInCPH er en workshop i København, men for hele Norden. 

I denne første udgave, er der fuld fokus på Danmark som destination, og hvad 
Danmark kan tilbyde.  Både for at genstarte en branche i dvale, men også for 
at vise hvad vores eget hjemmemarked kan, samt for at skabe muligheder for 
sommerens og efterårets forretninger. 

MeetInCPH bliver afholdt i Tivoli – som danner de ideelle rammer til leg, 
inspiration og business.    

Fokus er business, de gode relationer og højt ROI.

Velkommen til MeetInCPH! 

www.meetincph.dk

http://www.meetincph.dk


Relevante og engagerede udstillere
Præbookede møder
Netværk og online community
Forplejning
Sociale events med mulighed for mingling
Mulighed for at deltage i famtrips før og efter workshoppen

Professionelle mødeplanlæggere, både corporate og bureauer 
Indkøbsansvarlige fra leisure og business bureauer, bed banks, turoperatører etc
MICE-bookere og planlæggere
Rejsebureauer og incomingbureauer
Relevante aktører indenfor turisme

Kvalificerede og overvejende personligt inviterede deltagere
Præbookede møder
Netværk og online community
Forplejning
Mødestand med mulighed for roll-up, video etc.
Sociale events med mulighed for mingling

SOM UDSTILLER FÅR DU SOM DELTAGER FÅR DU

MÅLGRUPPE



Som udstiller bidrager du til at sikre at vi kan invitere de rigtige og kvalificerede indkøbere eller mødeplanlæggere. 
Følgende er inkluderet i udstillerpakkerne:

1 VIRKSOMHED - 1 DELTAGER  19.500 DKK eks. moms 
• 2 dages workshop den 8. og 9. juni 2021 i Tivoli
• Minimum 15 præbookede møder med relevante indkøbere
• Mødebord og stole samt plads til eget salgsmateriale og 1 roll-up
• Mulighed for at booke yderligere møder
• Fuld forplejning begge dage
• Middag med networking den 8. juni
• 1 års adgang til lukket online gruppe kun for MeetInCPH-deltagere

1 VIRKSOMHED - 2 DELTAGERE  25.500 DKK eks. moms
• 2 dages workshop den 8. og 9. juni 2021 i Tivoli
• Minimum 15 præbookede møder med relevante indkøbere
• Mødebord og stole samt plads til eget salgsmateriale og 1 roll-up
• Mulighed for at booke yderligere møder
• Fuld forplejning begge dage
• Middag med networking den 8. juni
• 1 års adgang til lukket online gruppe kun for MeetInCPH-deltagere

SPONSORPAKKE - 3 DELTAGERE  48.500 DKK eks. moms
• 2 dages workshop den 8. og 9. juni 2021 i Tivoli
• Minimum 15 præbookede møder med relevante indkøbere
• Mødebord og stole samt plads til eget salgsmateriale og 1 roll-up
• Mulighed for at booke yderligere møder
• Fuld forplejning begge dage
• Middag med networking den 8. juni
• Adgang til lukket online gruppe kun for MeetInCPH deltagere
• Sponsorat af networking middag den 8. juni (sammen med 2 andre sponsorer)
• Stand/eksponering i lokalet hvor middagen finder sted, samt 2 minutters indlæg eller reklamefilm
• Logo på salgsmateriale og hjemmeside

Afbestillingsregler: Tilmeldingen er bindende 
ved tilmelding. Hvis MeetInCPH mod 
forventning må aflyses grundet COVID-19- 
restriktioner vil workshoppen blive flyttet 
til efteråret 2021. Hvis MeetInCPH mod 
forventning må aflyses grundet COVID-19-
restriktioner vil workshoppen blive flyttet til 
efteråret 2021.

Få mere information:
reg@meetingplanners.dk 

Virtuel udstilling for udenlandske 
udstillere: 5.000 DKK excl. VAT 


