NFEA har hatt et tungt år i 2020, men takket være våre sponsorer har vi klart oss gjennom året uten å
brekke ryggen, og vi går inn i 2021 med krum hals og planlegger et høyt aktivitetsnivå gjennom året.
De som har vært våre sponsorer i 2020 har naturlig nok fått litt mindre igjen enn vi lovet dem, men vi
vil likevel ydmykt be om at vi får på plass et knippe med sponsorer også for 2021.
Vi har satt sammen tre ulike sponsorpakker som gir ulike fordeler. I 2021 vil vi nok også arrangere en
del digitalt, men vi har fått en flunkende ny plattform til dette formål. I denne plattformen vil det
være mulighet både for utstillinger og logoer, så vi føler oss komfortable med å invitere til sponsing.
Her er bildet av «lobbyen» på vår nye digitale plattform.

På skjermen mellom Auditoriet og Utstillingsområdet vil logene til arrangementets sponsorer rullere.
De som er utstillere, får egen stand inne i utstillingsområdet og kan her legge det innhold de ønsker å
vise frem. Det er chatte-mulighet så det vil bli god anledning til å knytte nye kontakter og
vedlikeholde gamle.
Når konferansen er slutt, får du tilgang til foredragene digitalt i et video-arkiv.
Vi kommer til å benytte denne løsningen på alle våre konferanser som gjennomføres digitalt som
webinar i 2021, helt frem til vi igjen kan møtes fysisk.

HOVEDSPONSOR:
• På ett valgfritt arrangement kan en betalende deltaker fra bedriften ha med utstilling uten tillegg i
pris (enten på fysisk arrangement eller i digital løsning)
• Logo i Event-app
• Logo i utsendelsen av nyhetsbrev (invitasjon til arrangementer)
• 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 og omtalt som hovedsponsor
• Logo i arrangementoversikten som deles ut på alle våre fysiske arrangement samt messer vi deltar
på
PRIS:

kr. 60.000,- (bedriftmedlem)
kr. 70.000,- (ikke medlem)

*Disse har inngått avtale for 2021 pr 15/12/20

LOGOPAKKE 2:
•
•
•
•
•
PRIS:

Logo i 8 valgfrie konferanseprogrammer
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
kr. 30.000,- (bedriftmedlem)
kr. 40.000,- (ikke medlem)

LOGOPAKKE 3:
•
•
•
•
•
PRIS:

Logo i 4 valgfrie konferanseprogrammer
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
kr. 15.000,- (bedriftmedlem)
kr. 25.000,- (ikke medlem)

Det er selvsagt mulig å kjøpe det antall logoer man ønsker, ta i så tilfelle kontakt med oss for mer informasjon om pris.
Logo på ett arrangement koster kr. 5.000,- for medlem og 7.500,- for ikke medlem. Mail: nfea@nfea.no

