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Hvad handler Skagerrak Business Summit om?
Den igangværende digitale fremgang i Danmark og Norge byder på nye tendenser, nye vilkår og nye forretningsmuligheder. Konferen-
cen giver et indblik i og bud på, hvordan de danske og norske virksomheder kan gribe de nye muligheder an. Konferencen handler om 
at finde nye kunder og samarbejdspartnere på tværs af Skagerrak. I år har konferencen primært fokus på tre faglige spor, henholdsvis 
infrastruktur, fremtidens byggeri og e-helse. 

Netværk har en afgørende betydning for samarbejdet mellem Norge og Nordjylland, og derfor er det prioriteret højt til Skagerrak Busi-
ness Summit. Der er både indlagt networking og mere arrangeret matchmaking for at skabe kontakt mellem deltagerne på tværs af 
landegrænser.

Konferencen bliver holdt i Kristiansand torsdag den 23. November 2017 kl. 8.30-22.00

Bliv sponsor og få markedsføring af DIN virksomhed
Som partnere i Skagerrak Business Summit skaber vi rammerne for afholdelsen af konferencen. Vi har en interesse i at fremme 
erhvervssamarbejdet på tværs af Skagerrak og udvikle potentielle netværk. Konferencen er et godt udgangspunkt for dette. Vi mangler 
kun dig. Vi har brug for dig og din støtte. 

For at få sammensat en række kompetente eksperter inden for konferencens tre faglige spor, der skal dele ud af deres erfaringer og 
give indspark til fremtidsperspektiver, kræver det økonomi. Med økonomi mener vi økonomisk opbakning i form af sponsorater.

Dit udbytte af et sponsorat
Hvis du er sponsor af Skagerrak Business Summit får du mange fordele, der muliggør synliggørelsen af din virksomhed. Du får lige-
som deltagerne direkte mulighed for at udvide dit norske og danske netværk samt netværke med potentielle nye samarbejdspartnere 
og kunder. Derudover vil din virksomhed blive profileret i forbindelse med den målrettede markedsføring, der bliver eksekveret forud og 
under konferenceafholdelsen. Ved et sponsorat tilbydes du:

Lyder dette interessant for din virksomhed? Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte Belinda Brix Bertelsen, tlf.: +45 
2520 0956 eller på mail: bber@aalborg.dk
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Nordjylland og Norge har gennem mange år haft god tradition for at samarbejde og samhandle. 
Konferencen Skagerrak Business Summit vil hylde og bygge videre på den gode tradition ved at bringe det 

norske og nordjyske erhvervsliv sammen både i et fagligt men også i et socialt miljø. Konferencen afholdes for 
3. år og har til formål at bidrage til at bygge en tovejs ”bro” mellem Norge og Nordjylland.
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• En mini stand hele dagen hvor standene aktiveres i pauserne.

Et sponsorat koster: dkr. 7.000


