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En seriøs aktør har seriøse samarbeidspartnere
NFEA har satt sammen tre logopakker som gir mye markedsføring for pengene.
Vi har gjort en del endringer fra tidligere år og er meget fornøyd med de nye produktene vi nå tilbyr.
Logoen deres blir synlig flere steder, og enten dere tilbyr en ny tjeneste, innfører et nytt produkt,
oppdaterer eller omprofilerer deres eksisterende virksomhet, bør dere vurdere markedsføring via NFA
sine arrangementer.
NFEA når ut og vi skal fortsette å jobbe for at deres logo skal nå ut til enda flere!

LOGOPAKKE 1: (Må bestilles innen 31.12.2017)
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Kun 5 bedrifter får bestille logopakke 1! (eksklusivitet)
Profilering på roll-up som NFEA har med på alle arrangementene
På ett valgfritt arrangement kan en betalende deltaker fra bedriften ha med utstilling 		
uten tillegg i pris (verdi ca. kr. 5.000,- )
Bedriften kan dele ut handouts på tre valgfrie arrangementer*
Logo i alle konferanseprogrammene til NFEA
Logo i utsendelsen av invitasjoner til alle arrangementene (3-4 utsendelser pr. arrangement)
Logo på arrangementenes eventside som linker til bedriftens hjemmeside
Logoen blir presentert under åpningen av konferansene
Logoen blir vist på storskjerm i enkelte pauser under arrangementene
Arrangementene blir publisert/omtalt på Facebook og LinkedIn
Logo på forsiden av vår hjemmeside (ny fordel for 2018)
Logo i arrangementsoversikt som deles ut på alle arrangement/messer

PRIS:
		

kr. 50.000,- (bedriftsmedlem)
kr. 60.000,- (ikke medlem)

NB! For logopakke 1 er bestillingsfristen satt til 31.12.2017 slik at vi er sikre på å klargjøre rollup i god tid før
årets første arrangement.
Disse 5 har bestilt LOGOPAKKE 1 i 2018:

LOGOPAKKE 2:
•
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•
•

Bedriften kan dele ut handouts på to valgfrie arrangementer*
Logo i 8 valgfrie konferanseprogrammer
Logo i utsendelsen av invitasjoner til disse 8 arrangementene (3-4 utsendelser pr. arrangement)
Logo på arrangementenes hjemmeside
Logoen blir presentert under åpningen av konferansene
Logoen blir vist på storskjerm i enkelte pauser under arrangementene
Arrangementene blir publisert/omtalt på Facebook og LinkedIn

PRIS:
		

kr. 30.000,- (bedriftsmedlem)
kr. 40.000,- (ikke medlem)

LOGOPAKKE 3:
•
•
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•
•
•
•

Bedriften kan dele ut handouts på ett valgfritt arrangement*
Logo i 4 valgfrie konferanseprogrammer
Logo i utsendelsen av invitasjoner til disse 4 arrangementene (3-4 utsendelser pr. arrangement)
Logo på arrangementenes hjemmeside
Logoen blir presentert under åpningen av konferansene
Logoen blir vist på storskjerm i enkelte pauser under arrangementene
Arrangementene blir publisert/omtalt på Facebook og LinkedIn

PRIS:
		

kr. 15.000,- (bedriftsmedlem)
kr. 25.000,- (ikke medlem)

*Utdeling av handouts: Bedriften må A) ha betalende deltaker tilstede som kan legge dette ut, eller B) påse at
NFEA får materiell i god tid slik at vi kan dele ut sammen med vårt materiell.

Det er selvsagt mulig å kjøpe det antall logoer man ønsker, ta i så tilfelle kontakt med oss for
mer informasjon om pris.
Logo i ett konferanseprogram koster kr. 5.000,- for medlem og 7.500,- for ikke medlem.
Våre arrangementer:
Autonimikonferansen
Maskinforskrift			Næringsmiddelkonferansen
Subsea			
Forum for Automatisk Produksjon Offshore Instrumentering
Cyber Security 		
Alarmhåndtering 			
BACnet
Avanserte Fartøyer		
Fremtidens Smarte Bygg 		
Smart Produksjon
Feltbuss			SIL GL					LandTek
Ny energivirkelighet		Havbruk				NFA Robotics
SCD				EX conference				OEE
Wireless Summit		Reguleringsteknikk			..med mer..
(med forbehold om eventuelle navneendringer / sammenslåing av arrangementer)

Kontaktinformasjon:
Barbro Berg Bakken
Administrasjonskoordinator
mail: bbb@nfea.no
mobil: 481 94 540

