Profileringspakker TEKSET 2021 Digital
Gullsponsor, 2 stk
LOGO på hjemmeside:
Gullsponsor er den beste profileringspakken på TEKSET 2021 Digital. Som gullsponsor vil ditt firma bli
profilert på alle flater vi har tilgjengelig.
Gullsponsor vil få sin logo, med link til hjemmesiden til firmaet, på fremsiden av www.tekset.no i 1
uke før og en uke etter TEKSET 2021 Digital.

VIDEO før konferansen:
Firmaet får mulighet til å vise en profileringsvideo, maks lengde 2 min, i før konferansen starter.
Dette er en god mulighet til å profilere firmaet, eller det kan brukes som en plattform til lansering av
et nytt produkt. Nedenfor er et eksempel på hvordan livestreamen så ut på TEKMAR i før
konferansestart, oppsettet med "Program" og nedtelling til konferansestart vil være ganske likt på
TEKSET 2021 Digital.

VIDEO i 2 pauser:
Som gullsponsor får ditt firma også muligheten til å vise en 2 minutts video i de to pausene som er
planlagt under TEKSET 2021 Digital. Pausene varer ca 10 minutt.

LOGO på konferanseside:
TEKSET 2021 vil sendes via en konferanseside på www.tekset.no. Hele konferansen vil sendes herfra,
og all informasjon skal ligge tilgjengelig på siden, inkludert program, leverandøroversikt,
deltakerliste, livestream, chat og logoer over sponsorer. Som gullsponsor vil firmaet ditt få den beste
plasseringen øverst på siden, med en større logo enn de andre profileringspakkene. Konferansesiden
til TEKMAR 2020 Digital er bygget opp på samme format som siden til TEKSET 2021 Digital skal
bygges, ta en kikk her for å se mer på hvordan oppsettet blir: https://tekmar.no/tekmar-digital-2020/

Logo tre nyhetsbrev for 2021:
I oppkjøringen til TEKSET 2021 Digital sender vi ut minimum tre nyhetsbrev, og logo fra ditt firma
inkluderes i disse.
Logo i program:
Oppdaterte program legges fortløpende ut på www.tekset.no. Ditt firmas logo inkluderes i alle
oppdateringene av programmet fra og med det tidspunktet du kjøper profileringspakken.
Digital visningsvegg
Digital visningsvegger, logococktail, vises de siste 30 sekundene før konferansestart, samt de 30
første og siste sekundene av pausene. Det vises 3 logococktailer, en for hver sponsorgruppe. 2
gullsponsorer på første logococktail, 4 sølvsponsorer på andre logococktail og alle bronsesponsorer
på siste logococktail.
Leverandøroversikt:
Det legges ut en leverandøroversikt med informasjon om "utstillere" på TEKSET 2021 Digital. I
Leverandøroversikten får du logo, beskrivelse av firma (dere skriver dette selv, maks 100 karakterer),
link til hjemmeside samt kontaktinformasjon til en eller to representanter fra dere. Se "Digital
Bedriftskatalog" på https://tekmar.no/tekmar-digital-2020/
Leverandøroversikten sendes ut sammen med program og påloggingsinformasjon til alle deltakere
dagen før konferansestart.

Sølvsponsor, 4 stykk

Som sølvsponsor får du det samme som gullsponsor, med unntak av video i pauser og logo med link
på fremsiden av www.tekset.no

Bronsesponsor, ubegrenset antall

Leverandøroversikt

Oversikt over profileringspakker på TEKSET 2021 Digital:
Leverandøroversikt
Digital visningsvegg
Video før konferansestart
Logo i tre nyhetsbrev for 2021
Logo øverst på konferansesiden
Logo i program-pdf
Logo på forsiden av www.tekset.no
Video i to pauser
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