
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til  

partnere og sponsorer 
 

 

 

DND ROSING 2017  
En unik kveld for IT-bransjen med kjente foredragsholdere,  

lyntaler, prisutdeling og middag 

 

23. NOVEMBER 2017 KL. 14:00 KULTURKIRKEN JAKOB – OSLO 

 

http://event.dnd.no/rosing 

 



 

 

 

DND ROSING 2017 er Dataforeningen årlige konferanse for 

toppledere, mellomledere/it-ledere fra privat og offentlig sektor.  

Konferansen er uformell og intim og den er av mange ansett som 

en av de beste nettverkingseventene i it-bransjen. 

Gjennomsnittlig deltar 250 gjester på konferansen. 

 

Dørene åpner kl. 14.00 og første foredragsholder går på scenen 

kl. 15.00. Gjennom de neste 3 timene har vi en kombinasjon av 

foredragsholdere fra både privat og offentlig sektor, fra startups 

til konsern. 

Den andre delen av kvelden starter med middag kl. 18.00 og 

Rosing prisutdeling er fra kl. 19.00. 

Kvelden avsluttes kl. 21.00 

 

De siste tre årene har vi hatt internasjonale foredragsholdere 

som Jonathan MacDonald, Joseph Pine og Phil Winters.  

Noen av de norske foredragsholderne har vært Christine 

Bergland, Paul Chaffey, Bente Sollid Storehaug, Anne Kjersti 

Fahlvik og Berit Svendsen.  

 

Du finner mer informasjon på DND Rosings websider: 

https://event.dnd.no/rosing/program 
 



 

 
 

  

Vi arrangerer DND Rosing med støtte fra våre medlemmer, 

kunder, sponsorer og partnere. 

For årets arrangement har vi fire pakker; Hovedsponsor, Sponsor, 

Partner og Mikropartner/Støttespiller. 

Om du eller ditt selskap har forslag som ikke er nevnt nedenfor, 

vennligst kontakt Christian Torp (christian@dnd.no, 93258222) 

 

Hovedsponsor (kun én pakke tilgjengelig) 

Profilert som «Hovedsponsor» på nett, animasjoner og annet 

digitalt markedsføringsmateriell 

Billetter for 12 personer 

50% rabatt på billetter for kunder/kollegaer 

Lyntale fra scenen på 7-8 minutter 

Takkes og omtales fra scenen 

NOK 40.000,00 

 

 
 

mailto:christian@dnd.no


 
 

Sponsor - NOK 20.000,00 

Profilert som «Sponsor» på nett, animasjoner og annet digitalt 

markedsføringsmateriell 

Billetter for 8 personer 

50% rabatt på billetter for kunder/kollegaer 

Takkes og omtales fra scenen 

 

Partner - NOK 12.500,00 

Profilert som «Partner» på nett og i animasjoner 

Billetter for 4 personer 

50% rabatt på billetter for kunder/kollegaer 

 

Mikro-partner - NOK 6.000,00 

Profilert som «Støttespiller» på nett og i animasjoner 

Billetter for 2 personer 

25% rabatt på billetter for kunder/kollegaer 
 

Alle priser er EKS MVA. 
 

For kontakt og mer informasjon: 

Christian Torp, christian@dnd.no, +47 93258222 
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