
 

 

Invitasjon til utstillere og sponsorer på itSMF-konferansen 2018 

“All shook up” – Hvor er IT på vei? 
Nordens største konferanse for IT Service Management og ITIL arrangeres på 

Clarion Hotel Oslo Airport  
tirsdag 6. og onsdag 7. mars 2018 

  
 

Som det mest utbredte kvalitetsrammeverk for IT-organisasjoner danner ITIL selve 
grunnfjellet for tjenestestyring og kvalitet i de flest IT-organisasjoner. I tillegg handler IT 
Service Management om enda mer. Med fungerende ITIL-prosesser i bunn, ligger forholdene 
godt til rette for kundefokus, tjenestekvalitet og kontinuerlig forbedring.  

IT Service Management Forum (itSMF) i Norge arrangerer i 2018 sin 16. Konferanse, og mye 
har skjedd siden den første konferansen ble avholdt i 2003. Fagområdet IT Service 
Management er nå i en rivende utvikling. Det settes stadig høyere krav til IT-tjenestene med 
hensyn til digitalisering, automatisering, integrasjon, Big Data og ikke minst rask endringstakt. 
Med ITIL-rammeverket som grunnfjell tas det nå stadig i bruk nye rammeverk og metoder, 
som for eksempel DevOps, Lean, SIAM, GDPR. itSMF-konferansen er arenaen der fagmiljøet 
kommer sammen og deler erfaring om styring av IT-tjenester fra vogge til grav.  

Utstillingen er konferansens naturlige nettverksbyggingsarena. Vi har lang erfaring i å gjøre 
utstillingen til en viktig arena for konferansedeltakerne. Utstillerne får utdelt plasser langs 
ytterveggene av det romslige lokalet, slik at vi får et stort mingleområde i midten. En nøkkel til 
suksess er den populære barista-baren i midten av utstillingsområdet med ståbord og barstoler 
rundt. Med sitt populære tilbud av gratis luksuskaffe, trekker den et stort antall deltakere inn i 
utstillingsområdet ved hver pause.  

 

Målgruppene for konferansen er alle som arbeider i en tjenesteorientert virksomhet: 

• Ledere, mellomledere, og alle som er opptatt av smart bruk av IT 
• Nøkkelpersoner både innen it- og forretningssiden av virksomhetene 
• IT-tjenesteleverandører fra alle bransjer, både offentlig og privat sektor 
• Alle som ser at erfaringsdeling og faglig påfyll er viktig for å lykkes 
• Alle med interesse for fagområdet IT Service Management 
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For 2018-konferansen tilbyr vi to ulike sponsorpakker, henholdsvis hovedsponsor og 
samarbeidspartner. I tillegg er det mulighet å delta kun som utstiller. Vi har totalt 27 sponsor- 
og utstillerplasser.  

 

Tildeling av samarbeidspartner- og utstillerpakken er basert på førstemann til mølla-
prinsippet i forhold til bestilling.  

For hovedsponsor er fristen for å melde seg 27. november. 

 

Hovedsponsor (Max 2) - NOK 100.000 
For itSMF-konferansen i 2018 viderefører vi kriterier for hovedsponsorene fra forrige år. De 
som ønsker å være hovedsponsor sender inn en beskrivelse av hvordan de ønsker å fremme IT 
Service Management som fagområde.  

Hvordan kan en øke den sosiale rammen i utstillingsområdet?  

Hvordan bidra til å øke den totale opplevelsen av utstillerområdet?  

Send inn en kort beskrivelse til itsmf@itsmf.no. 

Frist for å melde seg som hovedsponsor er mandag 27. november! 
Hovedsponsorene som melder seg vil få beskjed innen mandag 4. desember om de har blitt 
valgt ut. 

Som hovedsponsor får du: 
• Selskapets logo på konferansens websider på itsmfkonferansen.no. 
• Standstørrelse på 2x6m (ca 12 kvm).  
• Ett grupperom til møter/presentasjoner for mindre grupper deltakere. 
• Selskapets logo på deltakernes navneskilt. 
• Markedsføringskampanje sammen med itSMF for annonsering av konferansen. 
• Selskapets logo på konferansespesifikke roll-ups som plasseres rundt på konferansen 

og på hovedscenen. 
• Ekstra synlighet på infoskjermene under konferansen. 
• 3 utstillerdeltakere til å stå på stand i tillegg til 2 deltakere til å delta på konferansen 

eks overnatting og festmiddag. 
• 2 reserverte bord under festmiddagen 6.mars. Det er plass til 10 personer pr bord.  
• Deltakerliste 

 
Som hovedsponsor blir du hovedsamarbeidspartner til itSMF for årets konferanse. Dette 
innebærer at itSMF og hovedsponsor(er) sammen arbeider for best mulig synlighet av 
konferansen. itSMF vil møte hovedsponsor(ene) for å diskutere dette nærmere. 

 
Samarbeidspartner - NOK 45.000 

• Selskapets logo på konferansens websider på itsmfkonferansen.no. 
• Stand av en størrelse på ca 2X3m (ca 6 kvm). 
• Selskapets logo på konferansens hjemmeside på itsmf.no. 
• 2 grupperom vil bli tilgjengelig for samarbeidspartnerne på deling. Kan bli booket fra 

itSMF sekretariatet på forespørsel.  
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• Synlighet på infoskjermene under konferansen. 
• 2 utstillerdeltakere til å stå på stand i tillegg til 1 deltaker til å delta på konferansen, 

eks middag og overnatting. 
• Deltakerliste 
• 1 reservert bord under festmiddagen 6.mars. Det er plass til 10 personer pr bord. 
 

Utstiller - NOK 25.000 (leverandørmedlemmer) NOK 
30. 000 (ikke-medlemmer) 

• Selskapets logo på konferansens websider på itsmfkonferansen.no. 
• Stand av en størrelse på ca 2X2m (ca 4 kvm). 
• 2 utstillerdeltakere til å stå på stand. 
• Deltakerliste 

 
I tillegg kan kjøpes: 

• Reservert bord til festmiddag: 10 000 per bord 
• Grupperom til møter med kunder: 5000 per dag 

 

 

Alle priser eksklusiv MVA. 

Vennligst ta kontakt med itSMF Norge for å få tilsendt kontrakt.  
E-post: itsmf@itsmf.no 
Tlf.: 91 90 20 48 
 

Med vennlig hilsen 

itSMF Norge 
E-post: itsmf@itsmf.no 
Webside: http://www.itsmf.no/ 

 


