INVITASJON TIL UTSTILLERE OG ANNONSØRER

8. NORSKE ARKIVMØTE
8.–9. april 2019, Oslo Kongressenter

arkivmote.no

Kjære potensielle utstillere og annonsører
Norsk Arkivråd, Arkivforbundet og Arkivverket arrangerer det 8.
norske arkivmøtet i Oslo 8.–9. april 2019. Vi har gleden av å
invitere din virksomhet som utstiller på konferansen.
Arrangementet er landets eneste nasjonale møteplass for arkivansatte
i alle sektorer både innenfor arkivdanning og arkivdepot. På de syv første
møtene har det vært mellom 350 og 600 deltakere. Både utstillere og
deltagere har vært godt fornøyd med de tidligere arkivmøtene. De avholdes
hvert tredje år, og denne gangen på Oslo Kongressenter.
Konferansen går over to dager og inneholder plenumsforedrag fra
kjente norske og internasjonale foredragsholdere begge dager. I tillegg
vil det bli avholdt parallellsesjoner i fire saler hver dag. På slutten av dag
én blir det avholdt årsmøter for Norsk Arkivråd og Arkivforbundet. På
slutten av andre dag vil Arkivlovutvalget presentere sin konklusjon
og Riksarkivaren vil oppsummere arrangementet.

Det planlegges trykksaker og andre produkter rettet mot deltakerne. Se egen del
av denne invitasjonen.
Utstillere har alltid vært en sentral del av arkivmøtet. Dere har en
unik mulighet til å komme i kontakt med egen kundegruppe og å bygge
nettverk. Oslo Kongressenter har et stort utstillerareal som er plassert
i kaffepausearealet for konferansen. Fasilitetene skulle være de
beste.
Vi håper dere har lyst til å delta som utstillere på det 8. norske
arkivmøtet. På forhånd takk og vel møtt!
Med vennlig hilsen
For arrangementskomiteen
Ole Gausdal
Arkivverket

Fullstendig program: http://arkivmote.no/faglig-program/
Meld deg på: https://eventreg.no/arkivmote

Reklamemuligheter
Logo på deltakerbånd: Vi skal produseres bånd til å henge deltakerkortet rundt halsen. På båndet er det mulighet for å få med logo fra én annonsør, i tillegg
til konferansens tittel 8. AM 2019. Pris kr 20 000,–.
Nett: Vi skal produsere nett til møtet. Her tenker vi to muligheter for reklame:
Logo på selve nettet (maks seks logoer til sammen). Pris kr 8 000,– per logo.
Trykksaker som kan legges i nettet til deltakerne. Pris kr 3 000,– per brosjyre. Trykksak leveres av den som reklamerer.
Logo på baksiden av det trykte programmet (A6-format). Pris kr 5 000,– per side.
Bestillingsfrist er 1. februar 2019.
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Utstillingsområdet
STANDPLASS
A. Stor stand: 4 x 1,2 meter
B. Mellom stand: 3 x 1,2 meter
C. Liten stand: 2 x 1,2 meter
•
•
•
•
•

Klikkbar firmalogo på våre nettsider
Gratis WLAN tilbys i lokalet
Høyt bord, to stoler og strøm
All pauseservering vil foregå i utstillingsområdet
Oslo Kongressenter har annet utstyr til leie, f.eks. store skjermer

UTSTILLERAVGIFT
A. Stor stand: kr 16 000,– eks. mva
B. Mellom stand: kr 12 000,– eks. mva
C. Liten stand: kr 8 000,– eks. mva
Vi gjør oppmerksom på at vanlig deltageravgift på kr 5 600,– per person på
standen kommer i tillegg til utstilleravgift.

Alle personer som står på stand for utstillere, må melde seg på som
deltakere. Dette inluderer:
• Alle måltider
• Deltakelse på faglig og sosialt program
Ev. hotell kan bestilles via påmeldingssiden. Det er
reservert rom på hoteller i nærheten av Oslo
Kongressenter.

Utstilleravgift faktureres etter mottatt bestilling. For deltagere som har behov
for betalingsinformasjon, ordrenummer eller P.O.-nummer påført
faktura fra, må dette registreres i påmeldingsskjemaet
AVTALEN FORPLIKTER
• Teknisk infrastruktur på utstillers regning. Behov for tilrettelegging
eller innleie av utstyr må tas opp ved bestilling eller rimelig
tid før konferansen.
• Rigging og ferdigstillelse av stand innen mandag 8. april kl. 09.00.
• Nedrigging etter avsluttet program innen tirsdag 9. april kl. 16.30.
• Arrangementet er lukket. Dette forplikter at samtlige deltagere
er registrert i forkant av arrangementet. Dette gjelder også
alle personer som skal stå på stand.
• Utstiller må selv besørge transport av utstillingsmateriell til/fra
utstillingslokalene. Alle praktiske detaljer avklares med
Kjentfolk A/S.
PÅMELDINGSFRIST
Frist for påmelding som utstiller er 1. februar 2019.
Påmeldingsdato benyttes som utgangspunkt for prioritering av
utstillernes plassering i utstillerområdet. Det er begrenset antall
plasser.
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Utstillingsområde

Dette er hallen i første etasje, se bilder på foregående side. Her serveres kaffe hele
dagen. Inngangsparti nederst på tegning. Trapp til høyre og venstre er til møtelokalene.
Rommet som er merket "Forum" er ett av lokalene for parallellsesjoner.

