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Julen er hjerternes fest. Julen er kulørte shoppingposer og gaveindkøb.
Mange virksomheder skal i juletiden hive en stor del af årsomsætningen
hjem. Der er kamp om kunderne og alle kreative ideer og evner, skal på
banen for at udnytte julens kæmpe potentiale.
KBH K - Commerce & Culture (KBH K) har med Copenhagen Christmas
skabt en platform, så du kan få det bedste ud af julehandlen. Copenhagen
Christmas er en julefestival i København, som samler Indre Bys
kommercielle og kulturelle aktører.
I dette oplæg finder du en oversigt over partnerskabsmuligheder og
hvordan Copenhagen Christmas skaber værdi for både din forretning og
byen som helhed.
Vi inviterer dig til at blive partner i Copenhagen Christmas. Du får rig
mulighed for selv at tage del i platformen og få en række fordele ud af
partnerskabet. Opbakning fra erhvervslivet er med andre ord et direkte
bidrag til at styrke fælles mål om at gøre København til en attraktiv
juledestination.
Det er vores ønske at indgå partnerskaber, som bygger på et ligeværdigt
forhold, så begge parter får værdi af partnerskabet. Du får som
virksomhed adgang til en kommunikationsplatform, synlighed og
eksponering til en bred målgruppe - mens vi får indhold til vores program
og midler til at drive Copenhagen Christmas.
Brug platformen! Og indtænk Copenhagen Christmas, når du lægger
budget og planer for julen 2016.
SAMMEN SKABER VI
COPENHAGEN
CHRISTMAS
19. NOV - 24. DEC 2016

SÅDAN SKABER
COPENHAGEN
CHRISTMAS
VÆRDI
FOR DIN FORRETNING
- OG FOR INDRE BY

PLANLÆGNING, KOMMUNIKATION OG
SYNLIGHED er altafgørende for en succesfuld
julehandel.
KBH K - Commerce & Culture (KBH K) har med
Copenhagen Christmas skabt en event- og
kommunikationsplatform, der understøtter dit
julesalg og dine kunders oplevelse af København i
juletiden.
Copenhagen Christmas skaber værdi for både din
forretning og for Indre By. Værdi drejer sig nemlig
ikke alene om økonomisk omsætning, men også
om kundernes tilhørsforhold til din virksomhed
og de besøgendes lyst til at bruge byen. I KBH K

har vi et stort kendskab til byens erhvervsliv, de
erhvervsdrivendes dagligdag og udfordringer. Vi
ved, at du har rygende travlt - især i juletiden. Og vi
ved, at tid er penge!
Som partner i Copenhagen Christmas får du er en
unik mulighed for at få eksponering i juletiden.
BRUG LOGOET I DIN MARKEDSFØRING
Som partner kan du hente Copenhagen Christmas
logo og grafikker på kcc.dk og bruge materialet
i din markedsføring for julen. Dine aktivitet
synliggøres på facebook, hvor der vil være en
oversigt over alle de aktiviteter og virksomheder,
der deltager i Copenhagen Christmas.

SE BYEN
I ET NYT LYS
I 2010 oprettede interesseorganisationen KBH K anpartsselskabet
Copenhagen Christmas ApS til at varetage juleudsmykningerne i Indre By.
Hvert år har vi udvidet med nye gader, kvarterer og udsmykninger.
KBH K lancerede i 2015, i samarbejde med Københavns Kommune, Copenhagen Christmas som
en festivalplatform med et fælles mål om at samle byens juleaktiviteter og promovere København, som
fortrukken juledestination for turister fra ind- og udland i perioden fra november - juleaften.
Copenhagen Christmas er en tilbagevendende event med et mål om at øge julehandlen og besøgstallene på
byens kulturhuse og -institutioner. I 2015 bød Copenhagen Christmas på mere end 150 events arrangeret af
eller i samarbejde med over 70 aktører fra erhvers- og kulturverdenen.
Kun fantasien sætter grænser, og med spændende butiksevents, signaturbegivenheder, udstillinger og
juleudsmykninger involverer Copenhagen Christmas et bredt publikum.

REMAKE CHRISTMAS
VILLAGE

ADVENTS
SØNDAGE

SIGNATURBEGIVENHEDER

KBH K forvandler Nytorv
i hjertet af København til
en eventyrlig bæredygtig
juleby i samarbejde med
genbrugskunstneren Thomas
Dambo.

Adventssøndagene er store
shoppedage med masse af
besøgende i byen. KBH K
sætter ekstra fokus på advent
med Danmarks første og
eneste mobile adventskrans.

KBH K kan skræddersy juleevents til dit område. Det har vi
valgt at kalde Signaturbegivenheder.

REMAKE CHRISTMAS
VILLAGE hedder julebyen,
som består af træhuse
bygget af overskudstræ og
genbrugsmaterialer fra lokale
aktører og butikker. I husene
inviteres byens besøgende og
kunder til at lave julegaver og
-pynt af overskudsmaterialer
fra byens forretninger.

KBH K skaber aktiviteter
omkring adventskransen,
når den tændes i skumringen
på alle 4 adventssøndage.
Aktiviteterne er målrettet
børnefamilier, som gratis kan
deltage.

SÅDAN DELTAGER DU
Du kan deltage i REMAKE
CHRISTMAS VILLAGE
både i form af økonomisk
støtte og med donation af
overskudsmaterialer: træ,
tøjbøjler, papkasser mv.
Materialer, der ville være endt
som affald, bliver udnyttet til
at skabe nye oplevelser for
byens gæster. KBH K stiller
afhentningsløsninger og
læssezoner til rådighed.
DIT SKRALD ER GULD VÆRD
Dit skrald er guld værd i
branding af din forretning og
samtidig støtter du et godt
og bærerdygtigt initiativ.
Forestil dig, at besøgende
fletter julehjerter af stof fra
din seneste kollektion eller
laver pynt til juletræet af
produkter fra din virksomhed.
Som partner i Copenhagen
Christmas kan du også byde
ind med aktiviteter i husene.

WORKSHOPS OG
BRUGERINVOLVERING
KBH K har engageret en
række samarbejdspartnere
der arrangerer workshops i
forbindelse med tændingerne.
Aktiviteterne opfordrer
besøgende til leg, læring og
inspiration.
DU KAN VÆRE MED BÅDE
ONLINE OG OFFLINE
Er din forretning placeret
i nærheden af Gl. Torv/
Nytorv, Rundetaarn eller
Jorcks Passage, hvorfra
adventskransen tændes, er
det oplagt, at din virksomhed
deltager i tændingen.
Selvom din forretning ikke
ligger i nærheden af den
mobile adventskrans, kan du
stadig aktivere din virksomhed
i Adventssøndagene i online
adventskampagner og
julekalender på fx Facebook.

ØGET SALG
I 2015 arrangerede Copenhagen Christmas en signaturbegivenhed i Kronprinsensgade
med stor succes og et øget
salg i forretningerne. Kronprinsensgade blev lukket for trafik,
så hele gaden blev gjort til et
opholds-rum for byens gæster
og forretningernes kunder.
Desuden blev gaden pyntet
med isskulpturer og kulørte
light cubes.
BRUG AF EKSISTERENDE RUM
Formålet med Signaturbegivenheder er, at bruge byens
gader og butikkernes lokaler
på nye måder - eksempelvis
kan butiksejerne flytte ud i gaden, de besøgende kan komme
forbi på juleshoppeturen eller
byens beboere kan mødes til et
glas gløgg. Samtidig kan butikkerne holde VIP arrangementer
for særlige kundegrupper eller
leverandører.
Signaturbegivenheder skræddersyes til din gade eller kvarter, som en ’plug-n-play’-pakke. Dvs. at KBH K står for alt
fra projektledelse, til afvikling,
indhentning af tilladelser og
kommunikation.
KBH K sørger for gæster i dit
område, så skal du blot fokusere på at trække de besøgende
ind i din forretning.

GULDpartner

Medlem kr. 11.000 / Ikke-medlem kr. 18.000*

EKSPONERING
/ CC-stickers til vinduet
/ Navn på støtteliste - Politiken og Cityavisen
/ Mulighed for at bidrage til REMAKE CHRISTMAS
VILLAGE
/ Produkt til julekalender og adventskonkurrencer
/ Post på facebook m. link til egen hjemmeside/
webshop
/ Navn i pressemeddelser og ved åbningsevent
/ Navn og aktivitet i KBH Ks juleguide

SØLVpartner

/ Logo i alle annoncer
/ Logo på facebook
/ Logo i pressemeddelser og ved åbningsevent
/ Redaktionel omtale
/ Plads i Copenhagen Christmas styregruppe 2017

Medlem kr. 5.000 / ikke-medlem kr. 11.000*

EKSPONERING
/ CC-stickers til vinduet
/ Navn på støtteliste - Politiken og Cityavisen
/ Mulighed for at bidrage til REMAKE CHRISTMAS
VILLAGE
/ Produkt til julekalender og adventskonkurrencer

ADVENTSpakke

/ Post på facebook m. link til egen hjemmeside/
webshop
/ Navn i pressemeddelser og ved åbningsevent
/ Navn og aktivitet i KBH Ks juleguide

TIlbydes kun til medlemmer af KBH K kr. 1.800*

EKSPONERING
/ Mulighed for bidrag af produkter til adventskonkurrence (minimumværdi kr. 500/produkt)
/ Post på Copenhagen Christmas Facebook m. link til egen hjemmeside
/ Navn og aktivitet i KBH K’s juleguide

SÅDAN BLIVER
DU
PARTNER
Tilmeld din virksomhed, butik, kulturinstitution eller forening, og skab værdi for dig og for Indre By.
Kontakt KBH K for yderligere information på info@kcc.dk eller tlf.: 36 85 66 06.
Rabat på partnerpakker for medlemmer af KBH K - Commerce & Culture.
*Alle priser er eksl. moms og
eksl. støtte til juleudsmykning

PARTNERPAKKER
GULD

SØLV

ADVENT

Medlem kr. 11.000
Ikke-medlem kr. 18.000*

Medlem kr. 5.000
ikke-medlem kr. 11.000*

Tilbydes kun til medl.
af KBH K kr. 1.800*

CC-stickers

Navn på støtteliste
Bidrag til REMAKE CHRISTMAS
VILLAGE
Produkter til julekalender og
adventskonkurrencer
Post på Facebook m. link til egen
hjemmeside/webshop
Navn i pressemeddelser og ved åbningsevent

Navn og aktivitet i KBH Ks juleguide

Logo i alle annoncer

Logo på Facebook

Logo i pressemeddelelser og ved
åbningsevent
Redaktionel omtale
Plads i Copenhagen Christmas
styregruppe 2017
*Alle priser er eksl. moms og eksl. støtte til juleudsmykning

Partnere i Copenhagen Christmas
SKAL DIT
LOGO STÅ HER?

SKAL DIT
LOGO STÅ HER?

SKAL DIT
LOGO STÅ HER?

SKAL DIT
LOGO STÅ HER?

