
DIT FOLKEMØDE 2018
Det socialøkonomiske telt er igen i år til stede på Folkemødet for at sætte socialøkonomi på 
dagsordenen. Teltet var sidste år en stor succes! Vi samlede 800 besøgende til vores arrange-
menter, mens 10.000 seere fulgte med på livestreams. Vi forventer at kunne tiltrække et tils-
varende og lige så diskussionslystent publikum i år. 

Det socialøkonomiske telt er med sit skarpe fokus det naturlige samlingspunkt på Folkemødet 
for arrangementer om socialøkonomi. Bag teltet står fire vægtige socialøkonomiske aktører 
(Glad Fonden, Grennessminde, Specialisterne og Kooperationen), der alle bidrager til 
programmet med spændende arrangementer. 

Der er også plads til jer
Har I noget vigtigt på hjerte om socialøkonomi, så lad det socialøkonomiske telt danne en 
attraktiv og faglig relevant ramme om jeres arrangement. I bliver en del af det officielle 
program, får adgang til et professionelt setup i et telt med plads til 70 gæster og mulighed 
for at tilkøbe en mediepakke med bl.a. livestreaming af jeres arrangement. 

Temaer, tider og muligheder
Vi har på baggrund af de sidste års erfaringer med at lave et spændende og interessant 
program, formuleret et sæt dogmer, som alle teltets deltagere følger: 

∙    Vi sætter spotlight på fagligt relevante problemstillinger og muligheder

∙    Dialogen er konstruktiv
 
∙    Med socialøkonomske virksomheder forstår vi: ”virksomheder, hvis primære 
       formål er at skabe samfundsmæssig værdi; socialt, beskæftigelsesmæssigt, 
       sundhedsmæssigt, miljømæssigt og/eller kulturelt".

Derudover er der vide rammer for, hvad der kan foregå. Det kan være debatter, samtaler, 
oplæg, teater, osv. inden for Folkemødets overordnede principper. 
Vedlagt er en oversigt over ledige tider i teltet.

Sådan kommer I med
Tag kontakt til os. Så taler vi videre om tider, muligheder og samarbejder. 

Vi glæder os til at høre fra jer!

Med venlig hilsen 

Peter Kellermann Brandorff, 
Projektleder, Det socialøkonomiske telt – Folkemøde 2018

http://www.gladfonden.dk
http://www.gminde.dk
http://www.specialisterne.dk
https://kooperationen.dk/forside/
https://folkemoedet.dk/arrangoer/principper-for-deltagelse/


MULIGHEDER FOR DELTAGELSE
Vi har som udgangspunkt inddelt Folkemødet i en række tidsintervaller, som er prissat efter 
hvor stort et publikum vi forventer.

    
 
   Tidsrum  09:00 - 11:00 / efter 16:00
   Grundpris 10.000 kr. 
   Mediepakke   6.000 kr.

Prisen er for cirka 1,5 time (inkl. opstilling, klargøring og nedtagning). 
Det giver 1 time til selve arrangementet. 

Med i pakkerne følger

  Telt på 6 x 9 meter og med plads til cirka 70 gæster på én gang. 

  Lydanlæg og fire mikrofoner til rådighed på dagen 
  (passer fint til en paneldebat med op til otte deltagere)

  Teknisk assistance før, under og efter eventet

  Optagelse i det officielle program 
  (I sørger selv for tekst til programmet)

  Markedsføring af socialøkonomisk telt og 
  oprettelse af events på Facebook

I skal selv sørge for moderator, færdige programtekster, planlægning og indhold af jeres pro-
grampunkt samt forplejning, evt. gaver/honorar til oplægsholder, transport og overnatning.
Hvis det ønskes, vil vi meget gerne hjælpe med ovenstående opgaver, dog mod ekstra betaling.   

Derudover kan tilkøbes en mediepakke, der indeholder direkte live-transmission på 
Facebook af DIT FOLKEMØDE i Det Socialøkonomiske Telt, samt forløbet på USB til eget brug 
efter behov. USB leveres i dagene umiddelbart efter Folkemødet er afsluttet.

  Pakke 1   Pakke 2 

  Tidsrum  11:00 - 16:00
  Grundpris 15.000 kr. 
  Mediepakke   6.000 kr.

Priserne er inklusiv moms.

Filmen indeholder sammenklip fra Live-streaming til Facebook fra Det Socialøkonomiske Telt ved Folkemøde 2017. 
Klik på billedet for at se film.

SE FILMEN...





