Påmeldingsskjema for utstillere og samarbeidspartnere
itSMF-konferansen, Clarion Hotel Oslo Airport 10. - 11.november 2022
Vennligst kryss av for hvilken pakke du ønsker (alle priser er eks. mva)

☐ Jeg ønsker å være Samarbeidspartner (NOK 60 000)
☐ Jeg ønsker å være Utstiller (NOK 40 000)
☐ Jeg ønsker å være Kundeorganisasjon med stand (NOK 15 000)
For Samarbeidspartner, Utstiller og Kundeorganisasjon gjelder følgende:
-

Konferanse for 2 personer er inkludert; middag og overnatting må bestilles separat
Logo på konferansens websider er inkludert

Stand er inkludert basert på
spesifikasjonen i skjemaet
under

Samarbeidspartner

Utstiller

Kundeorganisasjon

Opsjoner
Stand (se tegning siste side):
Stor stand (4 kvm)

Inkludert

Liten stand (2 kvm)

-----

-----

Inkludert

Inkludert

Ekstra synlighet
Roll-up utenfor foredragssalen
(begrenset antall plasser)

Meld interesse
(15 000)

-----

-----

Plass i midten av utstillerlokalet
Begrenset antall plasser! Fordeles
etter først til mølla prinsippet.

Meld interesse

-----

Meld interesse

(2000 pr/m²)
kvadratmeter)

(2000 pr,
kvadratmeter)

----- Betyr: Ikke tilgjengelig

For våre samarbeidspartnere blir det i tillegg mulighet for ekstra sponsing:
Mulighet for ekstra sponsing:
Sponse Baristabar, høystbydende
over NOK 60 000

Meld interesse

-----

-----

Sponse foredrink, NOK 20 000

Meld interesse

-----

-----

Sponse en lunsj, NOK 20 000

Meld interesse

-----

-----

Sponse hele eller deler av
festmiddagen, for eksempel en
runde med vin (etter avtale)

Meld interesse

-----

-----

Andre ønsker og idéer

Send oss et forslag til
vurdering

-----

-----

NB: Disse mulighetene tildeles etter «først til mølla»-prinsippet. Nye ideer behandles i komiteen.

Påmeldingsskjema:
Firma
Vi melder oss på som:

( ) Samarbeidspartner
( ) Utstiller
( ) Kundeorganisasjon med stand
Ekstra synlighet:

Ekstra sponsing:

Tilleggstjenester:

Fakturadresse
Postnummer/sted
Kontaktperson
Mobil
E-post
Signatur
Vennligst signer og returner påmeldingsskjemaet til itsmf@itsmf.no. Husk å sende med logoen dere ønsker
vi skal benytte på web, i høyoppløselig format. Påmeldingen er bindende.
Informasjonsmøte for utstillere og samarbeidspartnere
Det vil bli avholdt digitalt informasjonsmøte for alle utstillere og samarbeidspartnere senest midt i
september, med kart over fasilitetene og detaljer rundt praktiske avklaringer.
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:
Mer enn 60 dager før utstillingen
30 – 60 dager før utstillingen
Mindre enn 30 dager før utstillingen

30% av leieprisen
50% av leieprisen
100% av leieprisen

På grunn av ferieavvikling blir ditt påmeldingsskjema behandlet etter 1. august.
Med vennlig hilsen
Silje Falla Tørmoen
itSMF Norge
E-post: itsmf@itsmf.no
Mobil: +47 470 97 170

