
Påmeldingsskjema for 
samarbeidspartner/utstillere/kundeorganisasjo
ner på itSMF-konferansen 2020  

 

Vennligst kryss av for hvilken pakke du ønsker  

 Jeg ønsker å være samarbeidspartner (NOK 45 000 eks. mva)  

 

Jeg ønsker å være utstiller (NOK 20 000 eks. mva)  

Jeg ønsker å være kundeorganisasjon (leverandørmedlemmer 
NOK 10 000 eks. mva, ikke leverandørmedlemmer NOK 15 000 eks. mva)  

  

I tillegg kan kjøpes:  

    Reservert bord til festmiddag: NOK 2.000 per bord  
 

•    Større stand:   

2 kvm: NOK 5.000  

4 kvm: NOK 10.000  

  

•    Plass i midten av utstillerlokalet, f.eks til 
sofa/sittegruppe/spill/rekvisita  

4 kvm: NOK 5.000 (begrenset plass)  

6kvm: NOK 10.000 (begrenset plass)  

    Rollup på hovedscenen (NOK 5.000 pr dag) (NB Begrenset plass)  

    Rollup på parallellsesjon (NOK 2.500 pr dag) (NB Begrenset plass)  

    Sponse Key Note (i samråd med programkomiteen)  

    Sponse hele eller deler av festmiddagen  

  

  
Firma   

  

  

Fakturadresse  
  

  

Postnummer/sted  
  

  

Mobil  
  

  

E-post  
  

  

Kontaktperson  
  

  

Signatur  
  



Vennligst signer og returner påmeldingsskjemaet til itsmf@itsmf.no. Fint om dere også 

sender med logoen (i høyoppløselig format) dere ønsker vi benytter på web og i trykt 

program. Påmeldingen er bindende.  

  

Betingelser og påmelding   

Ved mottak av bestillingen sender vi en skriftlig bekreftelse, og noe senere faktura på 

beløpet. Alle stands MÅ være fullt betalt innen betalingsfristen. Bestillinger som ikke blir 

betalt i rett tid blir betraktet som foreløpige, og kan bli solgt til andre.  

  

Bedrifter som har utestående økonomiske forpliktelser overfor itSMF kan ikke melde seg 

på før alt utestående er betalt.  

  

  

Ved avbestilling gjelder følgende gebyrer (med mindre plassen kan leies ut til andre):  

  

Mer enn 60 dager før utstillingen -  30% av leieprisen  

30 – 60 dager før utstillingen -  50% av leieprisen   

Mindre enn 30 dager før utstillingen- 100% av leieprisen  

    

Utstillere som samtidig melder bedriften inn som medlem i itSMF Norge, må huske på at 

medlemskontingenten må være fullt innbetalt innen forfallsdato for leie av stand.  

  

  

  

Med vennlig hilsen  

Elisabeth Kras  

itSMF Norge  

  

  

E-post: itsmf@itsmf.no    

Mobil: +47 9190 0364  
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