January 2020
Vi inviterer med dette til å registrere seg som sponsor til den 8. nordiske konferansen om forurenset grunn
og forurensede sedimenter, NORDROCS 2020. Konferansen arrangeres på Scandic Holmenkollen i Oslo 8.9.september 2020. I tilknytning til konferansen vil det arrangeres minikurs (7.september) og ekskursjoner
(10.september).
NORDROCS 2020 gir en unik mulighet til å profilere din bedrift ved å treffe andre fagpersoner innen
miljøfaget. Deltagere kommer i hovedsak fra de nordiske landene, men vi har også gjester og inviterte
foredragsholdere fra andre land. Mer informasjon om konferansen finnes på www.nordrocs.org. Merk at
språket på konferansen er engelsk.
Et sponsorat koster min. NOK 13 000 (€1300), og gir følgende muligheter for publisitet:
•

Sponsorlogo og navn på NORDROCS-hjemmesiden, samt på framsiden av konferanseprogrammet og
kompendiet, “Final call for abstracts” og flyeren “Register now”.

•

Logo vil vises på skjermer ved konferanselokalet og på hotellet

•

Mulighet for å skrive en halv side der man kan promoterer firmaet. Dette vil bli satt inn i
konferansekompendiet og på hjemmesiden.

I tillegg til sponsorat tilbyr vi muligheten for utstillingsområde. Avgiften for utstillingsstand er NOK 8000
(€800). Utstillingsområdet vil også være der kaffepauser og sosiale pauser foregår, som vil gi god
eksponering for firmaer. Utstillingsområdet er begrenset i areal, så her er det førstemann til mølla. Vi gir
prioritet til sponsorer av konferansen.
Det er også mulig å bestille en pakkeløsning som inkluderer sponsorat, utstilling og deltakeravgift for én
person på konferansen. Prisen for dette er NOK 25 000 (€2500).
Hvis dere er interessert i å sponse NORDROCS 2020, en utstillingsstand eller om du har noen spørsmål til
dette er det bare å ta kontakt med konferansens secretariat Resia ved Ulrica Edstöm, e-post:
conference@resia.se. Kontaktperson i organisasjonskomiteen for konferansen er Paul Cappelen, NGI:
paul.cappelen@ngi.no.
Vi håper å høre fra dere.
På vegne av organisasjonskomiteen for NORDROCS 2020,
Paul Cappelen and Morten Jartun
Miljøringen

NORDROCS 2020 arrangeres av:

