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NÅTIDENS OG FREMTIDENS 
STORMESTRE I NÆRINGSLIVET 

Norway Summit retter søkelyset mot samspillet mellom ny 
teknologi, innovasjonsøkonomi og bærekraft.  
På konferansen samles ledere, fremtidige ledere, politikere, 
investorer og gründere, og andre spennende personer for å dele 
kunnskap, inspirere og utveksle idéer.  

Springfart mot fremtiden!
Speakere og andre bidragsytere på scenen er personer og bedrifter som utvikler 
løsninger på noen av verdens største utfordringer. Temaet er «the next move», 
hvor vi kommer inn på tema som ledelse, strategi, kunstig intelligens og global 
økonomi og hvordan vi kan investere intelligent i fremtiden.  

Norway Summit er en multi-disiplinær konferanse som benyttes av ulike 
bransjer og ulike sektorer. Det neste smarte trekket behøver vi alle å planlegge, 
uansett hvilken bransje vi er en del av. 

En del av sjakk-eliten
Norway Summit er en del av den internasjonale sjakkturneringen, Norway 
Chess. Her møtes de 10 beste sjakkspillerne i verden, inkludert verdensmester, 
Magnus Carlsen.  

Norway Chess er kjent som verdens mest innovative sjakkturnering. Gjennom 
turneringen får deltakerne på Norway Summit tilgang til et unikt globalt 
nettverk. Stormestere i både sjakk og innovasjon får mulighet til å utveksle og 
dele kunnskap.  

Norway Summit billetten din gir deg tilgang til Norway Chess turneringen  
9. og 10. juni. 

Les mer på norwaysummit.no

Norway Summit er en arena for deg som ønsker en arena å ta med ledergruppen, 
ansatte, kunder eller andre gjester til en lærerik og spennende dag. Norway Summit er 
et flott sted for en bedriftssamling hvor du får med deg spennende foredrag, et utvidet 
nettverk og ny kunnskap. Vi kan hjelpe deg med å skreddersy et opplegg til din bedrift. 

Bestill bord i dag på norwaysummit.no

SE FREM TIL FOREDRAG AV:

KOM TIL «DUK OG 
DEKKET BORD» 

Nicolai Tangen
CEO, Norges Bank 

Investment Management

Kristin F. Kragseth
CEO, Petoro

Kennet Rogoff
Thomas D. Cabot  

Professor of Public Policy 
and Professor of Econom-
ics at Harvard University
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Profilering før konferansen

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

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

Aktivering 

Konferansebilletter Etter avtale 2 bord (16 stk.) 1 bord (8 stk.) 1 bord (8 stk.)

VIP middag med foredragsholdere 4 personer 2 personer

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

Samarbeid på sosiale medier 

Nettverk, inspirasjon, vekst.
Vi har partnerskapspakker på fire ulike  
nivåer (se tabell).

Kom i kontakt med et nettverk av nytenkende 
mennesker, administrerende direktører, 
politikere, akademikere, offentlige personer, 
teknologer, kulturledere filosofer, dyktige 
gründere, investorer og fremtidens ledere.  

Våre partnere er med å forme fremtiden! 

Hva du kan forvente deg?
• Spennende foredragsholdere fra inn- og 

utland 
• Faglig påfyll og inspirasjon 
• Bedriftsutvikling  
• Nye kontakter  

Sett av tiden og vær til stede hvor fremtidens 
løsninger på de utfordringene vi står ovenfor 
diskuteres.

Kontakt oss for å motta mer informasjon:

Benedicte Westre Skog
Daglig leder
benedicte@norwaysummit.com
+47 913 520 85

BLI BEDRIFTS-
PARTNER  
TIL NORWAY  
SUMMIT!


