Invitasjon til utstillere og sponsorer på itSMFkonferansen 2020
Nordens kanskje største konferanse for IT Service Management
arrangeres på Clarion Hotel Oslo Airport tirsdag 3. og onsdag 4. mars
2020
Vi ønsker med dette å invitere virksomheter til å stille som utstillere og
sponsorer på itSMF-konferansen 2020. Konferansen er den 18. i rekken, og
etter en periode med fallende deltakertall er vi glade for å kunne melde at
trenden de siste årene har snudd. I 2019 viste deltakertallene en økning fra
2018, og tilbakemeldingene fra deltakerne viste at dette ble ansett som en av de
beste itSMF-konferansene noensinne. Vårt mål for 2020 er å videreføre trenden,
både i kvalitet og tall.
Temamessig går vi i samme retning som forrige konferanse, og beholder fokuset på
samspillet og interaksjonen mellom IT og virksomheten, samt hvordan man sammen
kan møte utfordringene vi står ovenfor for å skape fremtidig verdi. Vi ønsker et
program som er preget av brukerhistorier og praktiske tilnærminger til og erfaringer
med hvordan IT kan hjelpe virksomheten å lykkes.
Vi ønsker at utstillere og sponsorer får uttelling for investeringen de gjør i
konferansen, ved å legge til rette for god synlighet og mulighet til interaksjon
og samspill mellom utstillere og deltakere. Erfaring fra tidligere konferanser er at
deltakerne ønsker utstillere som er aktive, engasjerende og som har noe å vise frem
eller demonstrere. Utstillerne som engasjerer deltakerne til aktivitet får som regel
høyest score på evalueringen.
Vårt mål er at utstillerområdet skal være attraktivt for både konferansens
deltakere og utstillere, både med tanke på mingling og nettverksbygging og
muligheten til å interagere med mulige samarbeidspartnere og leverandører. En
nøkkel til suksess er den populære baristabaren 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.
I 2020 ønsker vi også å legge opp til en Open Spaces-løsning, der deltakere kan
samles for å diskutere spesifikke temaer, gjerne knyttet til foredrag med
foredragsholder til stede. Leverandører er naturligvis også velkomne til å delta her,

slik at man kan demonstrere kompetanse og ekspertise samtidig som man bidrar til
diskusjonen og bygger nettverk. Detaljer om dette kommer senere.
Utstillerrebusen er en skriftlig konkurranse/quiz som deles ut til alle deltakere. Hver
utstiller sender inn ett spørsmål med 4 svaralternativer til itSMF. Rebusen er lagt opp
slik at deltakerne må innom hver stand for å få svaralternativene. Alle
partnere/utstillere oppfordres til å levere inn premier På slutten av konferansen
trekkes det ut vinnere blant deltakerne.
Endringer:
Utstillerpakker: I 2020 velger vi å ikke operere med
hovedsponsorer. Primærforskjellene på utstillerpakkene bli da antall deltakere som
inkluderes, størrelse på utstillerområdet og synlighet/omtale. Dette vil også gi
utstillere mulighet til å synliggjøre seg mer basert på egen aktivitet i utstillerområdet.
Kundeorganisasjoner: Erfaringer fra 2019 var at deltakerne la merke til og satte pris
på utstillinger fra kundeorganisasjoner, altså utstillere som ikke primært har som mål
å selge løsninger eller tjenester. Vi åpner dermed for at et begrenset antall
kundeorganisasjoner kan promotere seg selv som utstillere i utstillerområdet.
Målgruppen for konferansen er alle som arbeider i virksomheter som benytter
IT-tjenester:
• Ledere, mellomledere, beslutningstagere og andre som er opptatt av verdi fra
IT
• Nøkkelpersoner fra IT-drift og tjenesteutvikling
• Leverandører av IT-tjenester fra offentlig og privat sektor
• Alle med interesse av å øke sin kompetanse på IT Service Management
• Alle som ønsker å møte likesinnede og dele erfaringer
For 2020-konferansen tilbyr vi tre ulike sponsorpakker, henholdsvis
samarbeidspartner, utstiller og kundeorganisasjoner.
Tildeling av samarbeidspartner- og utstillerpakken er basert på førstemann til møllaprinsippet i forhold til bestilling.

Samarbeidspartner - NOK 40.000 (leverandørmedlemmer), NOK 45.000 (ikkemedlemmer)
Leverandørorganisasjoner
• Selskapets logo på konferansens websider på itsmfkonferansen.no.
• Stand av en størrelse på ca 2X3m (ca 6 kvm).
• Grupperom vil bli tilgjengelig for samarbeidspartnerne på deling.
• Synlighet på infoskjermene under konferansen. To Powerpoint-slides med
valgfritt innhold (rullerer på skjermene under konferansen)
• 3 deltakere til å delta på konferansen og stå på stand, eks middag
og overnatting.
• 1 reservert bord under festmiddagen 6. mars. Det er plass til 10 personer pr
bord.
• Deltakerlisten som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk at dette gjelder
kun deltakere som samtykker til å stå på deltakerlisten.
• Reklamere for standen i itSMFs nyhetsbrev og sosiale medier (1 gang pr
kanal)
• Utstillerrebus
Utstiller - NOK 20.000 (leverandørmedlemmer), NOK 25.000 (ikke-medlemmer)
Leverandørorganisasjoner
• Selskapets logo på konferansens websider på itsmfkonferansen.no.
• Stand av en størrelse på ca 2X2m (ca 4 kvm).
• Synlighet på infoskjermene under konferansen. En Powerpoint-slide med
valgfritt innhold (rullerer på skjermene under konferansen)
• 2 deltakere til å delta på konferansen og stå på stand, eks middag og
overnatting.
• Deltakerliste som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk dette gjelder
deltakere som samtykker til å stå på deltakerliste.
• Utstillerrebus
Kundeorganisasjoner - NOK 10.000 (leverandørmedlemmer), NOK 15.000 (ikkemedlemmer)
Kundeorganisasjoner (ikke kommersielle leverandører av produkter og tjenester
innen ITSM)
• Selskapets logo på konferansens websider på itsmfkonferansen.no.
• Stand av en størrelse på ca 2X2m (ca 4 kvm) uten messevegger. (Blir tildelt
standplass etter samarbeidspartnere og utstillere.)
• 1 deltaker til å delta på konferansen og stå på stand, eks middag og
overnatting.

•

Deltakerliste som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk dette gjelder
deltakere som samtykker til å stå på deltakerliste.
• Utstillerrebus
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
Alle priser eksklusiv MVA.
Vennligst ta kontakt med itSMF Norge for å få tilsendt kontrakt. Epost: itsmf@itsmf.no
Tlf.: 41 38 97 70
Med vennlig hilsen
itSMF Norge
Webside: http://www.itsmf.no/

