
Partnerpakker
Avfall Norges Årskonferanse 2020



Hvorfor være partner?

● Avfall Norges årskonferanse er bransjens viktigste møteplass
● En unik mulighet til å møte din målgruppe med 1000 deltakere og over 80 

utstillere
● Overkant av beslutningstakere både ledere og mellomledere fra privat og 

offentlig sektor
● Mange muligheter for synlighet og påvirkning på innholdet i konferansen



Fra intervju med 
fjorårets Gullpartner 

Franzefoss under 
konferansen



Gullpartner 2019 
bidro til bedre og 

mer synlige 
kildesorteringsløsn-
inger som ble godt 

mottatt



Fine bilder av din 
virksomhet i 

pausene på dag og 
før festmiddag 

kveldstid på 
storskjermen i 
plenumssalen



Gullpartner 2020

Bidraget går til å øke kvaliteten på hele 
konferansen

Bidrag: 400 000 - 500 000  

Hva får du som Gullpartner? 

- Påvirkning i planleggingen av konferansen 
- Redaksjonell omtale på web og i sosiale medier (artikkel, video etc)
- Link fra konferanseweb til sponsorens nettside
- Profilering som samarbeidspartner på konferanseweb
- Intervju av dere under konferansen til sosiale medier
- Synliggjøring av deg som samarbeidspartner ved promofilm/bilder i forkant, ved pause 

i storsal og på tilgjengelige skjermer
- Logo på profileringsutstyr (evt programkort/app/ølflasker
- Sentralt plassert stand
- Promotering via programleder på scenen
- Plass ved VIP-bordet under festmiddagen til 2-3 personer
- 3 deltakere på konferansen inkludert middager
- 2 moduler som utstiller 

For bidrag på 500 000 får du dette i tillegg
- 1 modul ekstra, totalt 3 moduler
- Bidraget går til en av matserveringene i EXPO hvor dere får profilering



Sølvpartner 2020
Hva får du som sølvsponsor?

- 2 deltakere på konferansen
- 1 modul som utstiller
- Redaksjonell omtale på web og i sosiale medier
- Logo på konferanseweb med lenke
- Profilering på sosiale medier
- Plass på VIP-bordet til 2 personer
- Intervju av deg under konferansen til sosiale medier
- Være med i referansegruppen for planlegging av konferansen

Bidraget går til å øke kvaliteten på hele 
konferansen 

Bidrag: 200 000 



Hva får du som bronsepartner

- 1 gratis deltaker på konferansen
- Logo på konferanseweb
- Profilering i sosiale medier
- Link fra konferanseweb til sponsorens nettsider
- Plass på VIP-bordet for en person

Bronsepartner

Bidraget går til å øke kvaliteten på hele konferansen 

Bidrag: 50 000


