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STØT OP OM ÅRETS LYSETS DAG – BLIV SPONSOR 

Lys – for mennesker! Der er mange agendaer i spil i dagens samfund. Indenfor byggeri taler vi om temaer 

som bæredygtighed, cirkulær økonomi, miljø- og sundhedspåvirkninger, energibesparelser og meget mere. 

Energirammer for byggerier er ofte hårdt ind over beslutningerne, men i sidste ende bygger vi til og for 

mennesker! På Lysets Dag sætter vi i år fokus på denne tematik med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål. 

Vi har inviteret nogle af de førende arkitekter, der arbejder aktivt ud fra verdensmålene, og en række 

forskere fra aktuelle lysprojekter til at dele deres viden med os på Lysets Dag. Vi retter særlig fokus mod det 

nye kontor, skoler og status for LED. Dagen slutter på festligvis med uddeling af Den Danske Lyspris 2019. 

Rammerne for dagen kunne ikke blive mere aktuelle, vi har nemlig booket DAC-salen i BLOX, der huser et af 

Københavns nye og innovative kontorfællesskaber. Vi regner med på samme måde som tidligere år at 

samle en 120-150 deltagere til årets vigtigste lysevent. 

BLIV SPONSOR AF LYSETS DAG 

Som virksomhed kan I støtte op om konferencen med sponsorering af en eller flere aktiviteter og samtidig 

få synlighed på dagen. 

Sponsorer af Lysets Dag får logo vist på konferencens hjemmeside www.lysetsdag.dk, i det trykte program, 

der sendes ud i forbindelse med markedsføring og deles ud til konferencedeltagerne på dagen, og på skilte, 

placeret i forbindelse med den aktivitet, som I sponsorerer. 

Sponsorattyper Beløb 

Delsponsorat af morgenmad ved registrering 4.000 kr. 

Delsponsorat af frokosten 6.000 kr. 

Delsponsorat af eftermiddagskaffe 3.500 kr. 

Delsponsorat af snacks, skåle med sødt m.m. 2.000 kr. 

Prisuddeling af Den Danske Lyspris 2019, bobler og chips 5.000 kr. 

 

Kontakt os på telefon 47 17 18 00 eller e-mail: information@centerforlys.dk for at høre mere om jeres 

muligheder.  

Markedsføringen af Lysets Dag er allerede begyndt, så jo før I bliver sponsorer, jo mere synlighed får I. 

Se mere om Lysets Dag på www.lysetsdag.dk 
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