
 
 

Sponsorstøtte – Tema & Sesjoner 
Norsk Geologisk Forenings Vinterkonferanse 2017 

 
 
Norsk Geologisk Forenings Vinterkonferanse er en viktig arena for kunnskapsdeling, 
nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll. Det er en av de største konferansene i 
geomiljøet, hvor geovitere fra ulike industrier, forskningssentere, forvaltning og akademia 
møtes. 
 
Størrelsen og det geovitenskapelige mangfoldet i konferansen gir en flott mulighet til å 
profilere seg i geomiljøet. Vi tilbyr muligheten til å sponse en eller flere av sesjonene. 
Profileringen kan inkludere en roll-up eller logo inne i den/de aktuelle sesjonsrom, logo i 
program, på webside og i abstraktheftet "Abstracts and proceedings of the Geological 
Society of Norway".  
  
Vi setter et minimumsbeløp på kr. 20.000 for en sesjon.  
I tillegg kan dere sponse deltakelse for geofaglærere direkte med kr. 20.000. Sponsormidlene 
går til å redusere lærernes deltakeravgift slik at flere kan delta. 
 
For Vinterkonferansen 2017 er det planlagt 10 sesjoner: 

• Geoforskning, verdiskaping & samarbeid 

• Petroleums geovitenskap 

• Mineral- og ressursgeologi 

• Klimapåvirkning og tilpasninger  

• Formidling og fremtidens geofag. Sesjonen inkluderer Geofaglærere.   

o Vi har behov for dyktige geofolk idag og i lang tid fremover, både innenfor 
samfunnstilpasning, klimaforståelse, georessurser og alternative energikilder. 
Geofaglærere gjør en viktig jobb for videreføring av kunnskap til neste 
generasjon geovitere. Sponsormidler går til redusere lærernes deltakeravgift, 
slik at flere kan delta.  

• Paleontologi & evolusjon  

• Sedimentologi og stratigrafi  

• Kvartær– og maringeologi 

• Miljø og geologi 

• Berggrunnsgeologi og geodynamikk 

 
 
 



 
 
 
 
Andre sponsormuligheter 
 
Middag, lunsj, icebreaker: Profilering med logo på bordene under måltid. Sponsorplass 
koster 20.000,-. 
 
Utstillinger: Utstillingsplass gir en god mulighet til å møte deltakerne og gir eksponering 
gjennom alle konferansedagene. Pris er satt til kr. 15.000 for en utstillingsplass inkl. en gratis 
deltaker. Utstillerplass inkluderer to roll-up’er eller A0 poster.  

 
Annonser: Annonser i Programheftet som trykkes i serien "Abstracts and proceedings of the 
Geological Society of Norway" gir god eksponering.  

Helside-annonse (210*297mm):  kr. 10.000.  
Halvside-annonse (210*148mm):   kr. 5.000 
 

Infomateriell i konferansemapper: På konferansen får alle deltakere en konferansemappe 
med program, deltakerliste etc. Her kan infomateriell legges inn. Pris for ett vedlegg pr 
mappe: kr 15.000 (ved tilsendt ferdig opptrykt materiell). 
 
 
 
For mer informasjon se konferansens webside 
http://www.geologi.no/Vinterkonferansen2017  

http://geologi.no/item/814-vk2017

