
Partnerskab – pakke 1

Retail Institute Scandinavia website:
• Én udvalgt case vil blive lagt op på hjemmesiden, så medlemmer og 

ikke-medlemmer kan læse den. 
• En gang i kvartalet sender vi en mail til vores medlemmer med en 

update på nye cases, der ligger tilgængelig på hjemmesiden. 

Vidensbank for medlemmer:
• Alle cases vil være tilgængelige i Retail Institute Scandinavias

Vidensbank, så de dukker op, når medlemmer søger på relaterede ord. 

Pris: 40.000 kr

1/1 side advertorial i magasinet Retail+ eller Kampen om Kurven

Retail Watch:
• 10 x advertorials over en periode på 10 uger (vi skriver teksten baseret på input fra jer)

Retail Watch info:
• Ca. 1.800 modtager dagligt nyhedsbrevet Retail Watch
• Åbningsrate på hele 25%
• Min. 65% af modtagerne er beslutningstagere
• 70% af modtagerne arbejder hos de store detail og retail firmaer (se 

medlemsoversigt på sidste slide)



Partnerskab – pakke 2

Retail Institute Scandinavia website:
• Én udvalgt case vil blive lagt op på hjemmesiden, så medlemmer og 

ikke-medlemmer kan læse den. 
• En gang i kvartalet sender vi en mail til vores medlemmer med en 

update på nye cases, der ligger tilgængelig på hjemmesiden. 

Vidensbank for medlemmer:
• Alle cases vil være tilgængelige i Retail Institute Scandinavias

Vidensbank, så de dukker op, når medlemmer søger på 
relaterede ord. 

Retail Watch:
• 10 x advertorials over en periode på 10 uger (vi skriver teksten baseret på input fra jer)

Retail Watch info:
• Ca. 1.800 modtager dagligt nyhedsbrevet Retail Watch
• Åbningsrate på hele 25%
• Min. 65% af modtagerne er beslutningstagere
• 70% af modtagerne arbejder hos de store detail og retail firmaer (se 

medlemsoversigt på sidste slide)



Partnerskab – pakke 2

Pris: 75.000 kr

1/1 side advertorial i magasinet Retail+ eller Kampen om Kurven

Webinar:
• 30 min. pre-recorded webinar eller podcast
• Mail med link til webinaret bliver sendt til alle medlemmer.
• Webinaret bliver nævnt i både Retail Watch og på hjemmesiden.



Partnerskab – pakke 3

Retail Institute Scandinavia website:
• Én udvalgt case vil blive lagt op på hjemmesiden, så medlemmer og 

ikke-medlemmer kan læse den. 
• En gang i kvartalet sender vi en mail til vores medlemmer med en 

update på nye cases, der ligger tilgængelig på hjemmesiden. 

Vidensbank for medlemmer:
• Alle cases vil være tilgængelige i Retail Institute Scandinavias

Vidensbank, så de dukker op, når medlemmer søger på 
relaterede ord. 

Retail Watch:
• 10 x advertorials over en periode på 10 uger (vi skriver teksten baseret på input fra jer)

Retail Watch info:
• Ca. 1.800 modtager dagligt nyhedsbrevet Retail Watch
• Åbningsrate på hele 25%
• Min. 65% af modtagerne er beslutningstagere
• 70% af modtagerne arbejder hos de store detail og retail firmaer (se 

medlemsoversigt på sidste slide)



Partnerskab – pakke 3

Pris: 99.000 kr

1/1 side advertorial i magasinet Retail+ eller Kampen om Kurven

Webinar:
• 30 min. pre-recorded webinar eller podcast.
• Mail med link til webinaret bliver sendt til alle medlemmer.
• Webinaret bliver nævnt i både Retail Watch og på hjemmesiden.

Konference:
• Specifikt område til at vise produkter eller services
• Logo på alt marketingmateriale
• Nævnt som partner på konferencen
• Materiale på bordene
• 2 billetter til konferencen

Konference info:
Ca. 175-200 deltagere
Min. 60% beslutningstagere
89% vil deltage igen* 
92% vil anbefale andre at deltage*

*Evaluering fra Refresh Retail aug. 2021



Webinar:
• 30 min. pre-recorded webinar or podcast
• Mail with webinar will be sent to all members.
• Webinar will be mentioned in the newsletter and added to website

Conference:
• Specific area to showcase products and services
• Logo on all marketing material
• Mentioned as partner on the conference
• Material on the tables
• 2 tickets for the conference

Price: 13.200 Euro 

Vores medlemmer er førende brands og retailere


