
 

Invitasjon til sponsorer og kundeorganisasjoner på 
IT Service Management konferansen 2021 

 

Nordens kanskje største konferanse for IT Service Management arrangeres 
digitalt, 24. og 25. mars 2021. 

 
Vi ønsker med dette å invitere virksomheter til å stille som sponsor på 
itSMF-konferansen 2021. Konferansen er den 19. i rekken. 

Selve konferansen vil gjennomføres digitalt. 
 
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 sponsorer og 
deltakere. Erfaring fra tidligere konferanser er at deltakerne ønsker sponsorer som er aktive, 
engasjerende og som har noe å vise frem eller demonstrere. Sponsorer som engasjerer 
deltakerne til aktivitet på den digitale standen. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sponsorpakker:  

Sponsor - NOK 5.000 (leverandørmedlemmer), NOK 7.000 
(ikke-medlemmer) 
Leverandørorganisasjoner 

● Profilering på den virtuelle konferansen + annonseringsmulighet i pausene. 
Dette kan være video, ppt presentasjon, bilder m mer 

● 50 deltakere gratis  
● Deltakeroversikt (deltakere som har gitt samtykke til å stå på deltakerliste) 
● Logo i promotering av konferansen 
● Digital stand 
● Profilering på den virtuelle konferansen + annonseringsmulighet i pausene. 

Dette kan være video, ppt presentasjon, bilder m mer 
 

Kundeorganisasjon - NOK 2.000 (leverandørmedlemmer), NOK 
3.000 (ikke-medlemmer) 
Kundeorganisasjoner (ikke kommersielle leverandører av produkter og tjenester innen ITSM) 

● Profilering på den virtuelle konferansen + annonseringsmulighet i pausene. 
Dette kan være video, ppt presentasjon, bilder m mer 

● Deltakeroversikt (deltakere som har gitt samtykke til å stå på deltakerliste) 
● 30 deltakere gratis  
● Logo i promotering av konferansen 
● Digital stand 
● Profilering på den virtuelle konferansen + annonseringsmulighet i pausene. 

Dette kan være video, ppt presentasjon, bilder m mer 
 

Alle priser eksklusiv MVA. 
 
Vennligst ta kontakt med itSMF Norge for å få tilsendt kontrakt. E-post: silje@itsmf.no,  
Tlf.: 45113604 
Med vennlig hilsen 

itSMF Norge 
  

Webside: http://www.itsmf.no/ 
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Påmeldingsskjema for samarbeidspartner/utstillere/kundeorganisasjoner 
på itSMF-konferansen 2021 

Vennligst kryss av for hvilken pakke du ønsker:  
 
☐Jeg ønsker å være sponsor - NOK 5.000 (leverandørmedlemmer), NOK 7.000 
(ikke-medlemmer) 
☐Jeg ønsker å være Kundeorganisasjon. NOK 2.000 (leverandørmedlemmer), NOK 3.000 
(ikke-medlemmer) 

 

Returner påmeldingsskjemaet til silje@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.  

Sponsorer/ Kundeorganisasjon 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  
Silje Endsjø  
itSMF Norge  
 
E-post: silje@itsmf.no  
Mobil: +47 45 11 36 04  

  

 

Firma    

Org.nr  

Fakturadresse    

Mobil    

E-post    

Kontaktperson    
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