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NORWAY SUMMIT –
THE SUMMIT
OF THE MINDS

DU KAN BLANT ANNET SE FREM TIL:
YNGVE SLYNGSTAD
Administrerende direktør i Norges Bank
Investment Management (NBIM)
Yngve Slyngstad startet i NBIM i 1998 for å bygge opp
aksjeforvaltningsvirksomheten, og arbeidet fra 1998 til
2007 som Head of Equities. Slyngstad ble utnevnt til Chief
Executive Officer 1. januar 2008. I dag er han ansvarlig
for Statens pensjonsfond utland.

Årets nyttigste næringslivskonferanse!
Ny teknologi endrer måten vi gjør forretninger på og vil massivt endre
verdensøkonomien. Dette gir et hav av nye muligheter! Samtidig må
vi ha et bevisst forhold til utfordringer denne nye, revolusjonerende
teknologien bringer med seg.

ØYSTEIN OLSEN

Hva betyr dette for deg?
Hvordan påvirker digitalisering og kunstig intelligens innovasjonstakten
og de gjeldende forretningsmodellene våre? Som leder må du forstå det
store bildet og ringvirkningene av den nye digitale økonomien.

Sentralbanksjef Norges Bank
Øystein Olsen tiltrådte stillingen som sentralbanksjef 1.
januar 2011. Han ble først oppnevnt for perioden fram til
utgangen av 2016, og er senere gjenoppnevnt for perioden
fram til utgangen av 2022.

Noen av verdens ledende eksperter innen disse feltene vil utfordre din
verdensforståelse, sette ting i perspektiv og gi deg konkrete råd.
Altibox Norway Chess
Norway Summit er en forlengelse av verdens mest innovative
sjakkturnering: Altibox Norway Chess. Det gir deltakerne på Norway
Summit tilgang til et unikt globalt nettverk. Nøkkelordet er kunnskap
og målet er å dele.

Nettversktreff
Les mer på norwaysummit.no

VIP arrangement

VIP middag

INNHOLD

SUMMIT EXCLUSIVE

SUMMIT PARTNER

SUMMIT FRIEND +

SUMMIT FRIEND

250 000,-

100 000,-

50 000,-

20 000,-

Konferansebilletter

Etter avtale

2 bord (16 stk.)

1 bord (8 stk.)

1 bord (8 stk.)

VIP middag med foredragsholdere

4 personer

2 personer

Aktivering

Eksklusiv tilgang på speakers etter avtale
Eksklusiv B2B reise til utlandet
Deltakelse i programkomité/ressursgruppe
Invitasjon til sponsor/nettverks arrangement
Bruke Norway Summit logo i egen markedsføring

BLI BEDRIFTSPARTNER
TIL NORWAY
SUMMIT!
Nettverk, inspirasjon, vekst.
Vi har partnerskapspakker på 4 ulike nivåer.

Samarbeid på sosiale medier
Profilering før konferansen

HVORFOR DELTA PÅ NORWAY SUMMIT:

Logo på konferanseprogram på web
Logo på invitasjoner til konferansen
Logo på konferanse annonser
Profilering på konferansen
Logo på forsiden norwaysummit.no
Logo på webside under fanen samarbeidspartnere
Logo på reklamevegg i konferansesalen
Logo på digital skjerm under konferansen
Logo på pressevegg
Logo på vegg i mingleområdet

• Faglig påfyll og kompetanseheving for deg
selv og dine medarbeidere.
• Inviter din ledergruppe og ditt fagmiljø til
konferansen, nyte gode foredrag, og bygge
nettverk
• La denne konferansen være en del av din
teambuilding – her har dere faglig innhold,
god lunch ++
• Inviter gamle, nye og fremtidige kunder med
på denne konferansen – hvor ofte får du
anledning til å treffe dem en hel dag?
• Konferansen er så nyttig at du ikke har råd til
å gå glipp av den!

Egen stand i mingleområde
Logo på navneskilt konferanse
Reklamemateriell på deltakerbordene
Generell profilering gjennom året
Logo på alle arrangement i Norway Summit regi
Logo i digitalt nyhetsbrev via e-post

Kontakt oss for å motta mer informasjon:
Benedicte Westre Skog
Daglig leder
benedicte@norwaysummit.com
+47 913 520 85

