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NFEA har satt sammen tre logopakker som gir mye markedsføring for pengene.

Enten dere tilbyr en ny tjeneste, innfører et nytt produkt,
oppdaterer eller omprofilerer deres virksomhet, eller ønsker å synliggjøre at dere støtter NFEA bør dere 
vurdere markedsføring via våre arrangementer. 

NFEA når ut og vi skal fortsette å jobbe for at deres logo skal nå ut til enda flere! 

HOVEDSPONSOR: 
• På ett valgfritt arrangement kan en betalende deltaker fra bedriften ha med utstilling uten tillegg i 

pris 
• Logo i Event-app
• Logo i utsendelsen av ukentlig 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 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 messer/arrangementer NFEA deltar på

Disse er partnere, hovedsponsorer og sponsorer i 2022:

En seriøs aktør har seriøse samarbeidspartnere

PRIS:   kr. 60.000,- (bedriftsmedlem)
  kr. 70.000,- (ikke medlem)



SPONSORPAKKE 1:
• Logo på 8 valgfrie konferanser
• Logo i Event-app
• Logo på arrangementenes hjemmeside
• Logoen blir presentert under åpningen av konferansene
• Logoen blir vist på storskjerm i pauser under arrangementene
• Arrangementene blir publisert/omtalt på Facebook og LinkedIn

SPONSORPAKKE 2:
• Logo på 4 valgfrie konferanser
• Logo i Event-app
• Logo på arrangementenes hjemmeside
• Logoen blir presentert under åpningen av konferansene
• Logoen blir vist på storskjerm i pauser under arrangementene
• Arrangementene blir publisert/omtalt på Facebook og LinkedIn

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

PRIS:   kr. 15.000,- (bedriftsmedlem)
  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 en konferanse koster kr. 6.000,- for medlem og 8.500,- for ikke medlem.

Våre arrangementer: 
EX-konferansen   Maskinforskriften   SCD
Subsea Controls  RobotForum    IEC 62443
Cyber Security    Sikkerhetssystemer    Elektrokontroll
Avanserte Fartøyer  AI & ML Conference    Smart Produksjon
Levetidsstrategier  SIL GL del 1 og 2   BACnet
Aut. i Havbruksindustrien Ny energi (arb.tittel)   Digitalization in the Automation Domain
      
(med forbehold om eventuelle endringer)

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

ØNSKER DU ANNET ELLER MER INNHOLD I EN SPONSORAVTALE? 
DA KAN VÅR PARTNERAVTALE VÆRE ET ALTERNATIV:

Vi ønsker i større grad å bli tilstrekkelig økonomisk robust til å kunne tilby det nødvendige 
faglige aktivitetsnivået til industrien. For å få dette til ønsker vi å knytte til oss samarbeidspartnere som 
ser nytten av å bidra til kompetanseutviklingen innenfor våre fagområder. 

Som NFEA Partner vil dere kunne bidra til at vi opprettholder og videreutvikler et relevant faglig tilbud 
til industrien. Vi og våre partnere fokuserer på å skape gode møteplasser for aktører innefor elektro- og 
automatiseringsfagene.

Innholdet og omfanget i en partneravtale tilpasses ditt behov og dine interesser. Ta kontakt med oss for 
å få vite mer om mulig innhold og priser.

Kontaktinformasjon for Partneravtale:   
Karin Sundsvik    
Direktør   
mail: karin.sundsvik@nfea.no    
mobil: 911 42 570 


