
 

 

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 (før 10/10 NOK 60 000, deretter NOK 70 000) 

☐ Jeg ønsker å være Utstiller (før 10/10 NOK 40 000, deretter NOK 45 000) 

Vi har et begrenset antall plasser til kundeorganisasjoner; ta kontakt på itsmf@itsmf.no  

For Samarbeidspartnere og Utstiller gjelder følgende: 

- Konferansepass for 2 personer er inkludert. Middag og overnatting må bestilles separat.  
- Logo på konferansens websider er inkludert 

Opsjoner Samarbeidspartner Utstiller 

Stand (se hallkart neste side): 

Stor stand (8 kvm: 2 stk. kuber á 

2x2 m) 

Inkludert 

(Samarbeidspartnere får 

velge stands først) 

----- 

Liten stand (4 kvm: 1 stk. kube á 

2x2 m) 

----- Inkludert 

Hver «kube» er utstyrt med fast bakvegg og to stk. 1-meters sidevegger, to strømuttak og to 

spotlights. Dette inngår i prisene over. Ytterligere innhold i «kuben» (leiemøbler, leieskjermer, 

etc. man trenger, men ikke medbringer selv) prises separat i samråd med vår eventleverandør. 

Ekstra synlighet 

Roll-up utenfor foredragssalen 

(begrenset antall plasser) 

Meld interesse 

(NOK 15 000) 

----- 

----- Betyr: Ikke tilgjengelig 

For våre samarbeidspartnere blir det i tillegg mulighet for ekstra sponsing: 

Mulighet for ekstra sponsing:  

Sponse Baristabar i 

utstillerområdet 

Meld interesse ----- 

Sponse aperitiff før middag Meld interesse ----- 

Sponse en lunsj Meld interesse ----- 

Sponse jubileumskake 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 

----- 

----- Betyr: Ikke tilgjengelig 

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

priser på ekstra sponsing-mulighetene blir avklart i samråd med hotellet. 
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Hallkart 

 

 

NB! I år serveres lunsjen for alle deltakere begge dager i utstillingshallen, noe vi tror vil 

øke eksponeringsmulighetene overfor alle deltakere.  

Som du ser av hallkartet over, har vi også endret flyten inne i hallen, slik at alle passerer 

alle stands på vei gjennom område A, B og C (som en «markedsgate») på vei inn og ut 

fra lunsjserveringen.  

Område A 

Område B 
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Påmeldingsskjema: 
 
Firma  

 

 
Vi melder oss på som: 

(   ) Samarbeidspartner     
(   ) Utstiller  

Ønsket plassering Angi ønsket område (A, B, C; se hallkart):  

 

Tilleggstjenester:  

 

Ekstra synlighet: Ekstra sponsing:  

 
Fakturadresse 

 

 
Postnummer/sted 

 

 
Kontaktperson  

 

 
Mobil 

 

 
E-post  

 

 
Signatur 

 

 

Vennligst fyll ut, 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.  

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: 

30 – 60 dager før utstillingen    50% av leieprisen  

Mindre enn 30 dager før utstillingen  100% av leieprisen 

 

Med vennlig hilsen 

Silje Falla Tørmoen  

itSMF Norge 

E-post: itsmf@itsmf.no   

Mobil: +47 470 97 170 
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