
På vegne av styret i Norsk Forening for Ikke-Destruktiv Prøving har jeg herved gleden av å kunne invitere ditt firma som utstiller til NDT-
Konferansen 2020.  
  
Prisene for å delta som utstiller under årets konferanse er som følger: 
  
1 stk utstilling   8.300,- (inkluderer 3*2 bordmeter + 1 person, dagpakker og overnatting kommer i 
tillegg)       
Ekstra pr. medhjelper på utstillingen  2.700,- (inkluderer ikke adgang til forelesningene, dagpakker og overnatting kommer i 
tillegg) 
Ekstra bordmeter på utstillingen  900,- pr. bordmeter 
Bedriftsnavnet nevnes i programmet  inklusiv 
 (ikke logo) 
To minutters firmapresentasjon  inklusiv (kort presentasjon på dag 1 av konferansen) 

Plassering av det enkelte firma sin utstilling vil bli gjort av styret og sekretariat ved ankomst på hotellet søndag 10. mai.  
 
Nytt for konferansen i 2020 er muligheten til å kjøpe lunsjpass for eksterne personer som dere ønsker å invitere til besøk på utstillingen 
deres. 
Prisen for dette er kr 325,- pr dag og inkluderer lunsj men gir ikke tilgang til foredragene. (Dette blir fakturert sammen med 
utstillingsavgiften). Vennligst gi tilbakemelding i forkant av konferansen hvor mange dere ønsker å invitere samt antall dager. 
 
Vi tilbyr videre ditt firma muligheten til å være sponsor på årets konferanse: 
  
Prisen for å være hovedsponsor er kr 25.000,- og inkluderer følgende: 

• Mulighet til å dele ut ekstra profileringsartikler til konferansedeltagerne (eks. legges på pultene i konferansesal) 
• Stor logo på roll-up i registreringsområdet 
• Ubegrenset rett til å profilere bedriften som hovedsponsor av konferansen 
• Logo rullerende på storskjermen i konferansesalen i alle pausene 
• Logo i konferanseprogram 
• Takkes som hovedsponsor fra scene under arrangementet 

  
Prisen for å være delsponsor er kr 10.000,- og inkluderer følgende: 

• Liten logo på roll-up i registreringsområdet 
• Ubegrenset rett til å profilere bedriften som delsponsor av konferansen 
• Logo rullerende på storskjermen i alle pausene 
• Logo i konferanseprogram 
• Takkes som delsponsor fra scene under arrangementet 



 
Påmeldingsfrister:      
Programmet trykkes i begynnelsen av mars, så dersom du/dere ønsker å delta som utstiller og/eller som sponsor ønsker vi en tilbakemelding 
så fort som mulig, og senest innen 28. februar.  
 
Jeg gjør oppmerksom på at mva kommer i tillegg til alle oppgitte priser. 
 
Vi ønsker deg/dere hjertelig velkommen som utstiller og eventuelt som sponsor. 
Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker mer informasjon om arrangementet. 
  
Med vennlig hilsen 
 
Lisbeth A. Ås 

 
Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving 
Tel: 64 00 37 69 
sekretariat@ndt.no 
www.ndt.no 
Facebook: NDT foreningen - Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving 
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