
Velkommen til:

Partnermøte ODIN 2022
2. juni 2022

Silje Endsjø
Monique Sjøberg
(Trude og Rafa kunne dessverre 
ikke komme i dag pga sykdom o.l.
De holder i dette fra programkomiteens side – hilser til alle)





Tar et nytt møte som er planlagt 

6. september – innkalling kommer…

"Disclaimer" 

– alt er ikke på plass 

ennå, men vi tenkte at 

dere ønsket et tidlig 

møte også





Agenda

• Kort presentasjon av de som er tilstede

• Om konferansen 

• Hva partnere må huske på

• Spørsmål



Programkomiteen = hele styret ++

Programkomiteen består av hele 
styret 
+ Astrid N Larsen og 
Håkon Engelshus

• Programkomitee-leder er i år Minh (tidligere 
har Trude først, så Fiona, deretter Minh alene 
og i fjor Hager/Minh hatt denne rollen)

• Vi bytter også på de andre 
rollene/arbeidsoppgavene (men jobber likevel 
tett sammen): 
keynotes, review/fastsette program,  partnere, 
governance/økonomi, reklame, fordeling av 
arbeidsoppgaver på dagen, osv.

• I tillegg administrerer Dataforeningen (spesielt 
Silje) det meste for oss 
– gull verdt!

• Starter planleggingen av neste års konferanse 
ikke lenge etter at forrige års konferanse er 
gjennomført



I tillegg kommer 21/9 →

(egen påmelding –

ikke partnere/

standområde)

Konferansedagen 22/9 er en del av ODIN 2022

Kurs/WS med 

James Linsey

(som også 

holder første 

keynote)



Programmet 22. september

• 2 keynotes – start og slutt

• 2 spor – i mellom

Tilbake på Radisson 

på Holbergs plass

Sneak-preview

- for siste 

oppdaterte versjon, 

se slippefesten i 

dag og oppdatering 

på Odin-sidene 

https://event.dnd.no/odin/program-2022/


Kveldsarrangement

Ca kl 17 →

Mer informasjon 

kommer 

senere…



Praktisk info:

Link…  - kommer senere

Partner-pakkene

https://event.dnd.no/odin/praktisk-informasjon-til-vare-partnere-pa-odin-2021/


Logo og firmaomtale

•Vises i det konferansen åpner

•Logo på konferansens nettside og i reklame

•Omtale av partnerne på konferansens nettside

Vennligst send dette til Silje så snart dere har det, så legges det 

fortløpende inn.



Deltagerbilletter 

•Se innholdet i partnerpakken *

•Påmelding → Silje

* Dette inkluderer evt eget stand-personell

Øvrige deltagere meldes på som vanlig til vanlig pris



Testfaglig foredrag - lyntale

•Lyntale av ca 8 minutter (maks 10 minutter)

•Plassert litt rundt om i programmet

•Vennligst forbered deres lyntale-foreleser på dette

Lyntale tips

- kort intro til faglig tema

- om temaet kort og konsist

- kort oppsummering 

(husk dette… 1…, 2…., 3…)

NB! Vi trenger asap tittel på lyntalen, hvem og ingress 

nå! 

Selve lyntalepresentasjonen for review har frist 

senere → send til Silje

Gjelder 

Platinum 

partnere



Partner
→ Kahoot spørsmål + premie 

• Kahoot spørsmål

• Vi ønsker max 2 spørsmål fra hver partner, 

f eks et om bedriften og et vilkårlig eller testfaglig spørsmål

• Vi lover at spørsmålet om bedriften blir med, og antakelig det andre 

spørsmålet deres også

• Ha gjerne 4 svar-alternativer til hvert spørsmål – og marker hvilket som er 

det riktige svaret

• Send dette innen 5. september til Silje.

• Premie

• Vi ønsker en premie til Kahoot fra hver partner (verdi ca 1000,-)

• Send informasjon om premie og hvem som tar dette med på 

konferansedagen til Silje innen 15. september

Gjelder 

Platinum 

partnere



Konferanseområdet

• Fysisk konferanse 

• Eventuelle konkurranser på din stand, vinnere utropes ved din stand.

Kommer i 2022-

versjonen senere



ODIN 22. september 2022 – kart utstillerområde

Hvor den enkelte skal stå, er dere i dialog med Silje om. 

Vi fordeler etter Platinum, Gull partnere. Ved "trouble" trekker vi lodd om plasser. 



✓Logo og omtale

✓Melde inn hvem som skal benytte billettene

✓1-2 kahoot-spørsmål (Platinum)

✓Premie (Platinum)

✓8-10 min foredraget (Platinum)

Ønsker hjelp til å dele og få flere 

påmeldte. Også på WS 21/9!

Dele på LinkedIn og Facebook.

Bruke Odin-logo som dere får 

materiell på.

Dette trenger vi nå for å få 

med i programmet



Spørsmål



Dere blir vel med?


