OffDig 2021 – Leverandør- og medarrangørmuligheder

Alle priser er ekskl. moms

Uddybning af elementer
Basispakke
I basispakken får I som medarrangør logo og profiltekst på den digitale læringsplatform. Her er også mulighed for at
lægge en video, link el. andet relevant. Herudover får I taletid i et Ignite* format på konferencen i september.
Inkluderet i pakken er også 4 deltagerbilletter til OffDig-universet og 2 til både univers og konferencen i september.
For at være medarrangør af OffDig 2021 kræver det som minimum en basispakke.
*Ignite-formatet er et kort ’pitch’-format brugt verden over. En Ignite-præsentation varer præcis 5 minutter og består
af 20 slides der skifter automatisk 4 gange i minuttet, dvs. hver side vises i 15 sekunder.
Inspirér publikum, men gør det kort! Less Is More. Fokusér på det publikum skal vide, og ikke det, du har lyst til at
fortælle om. Vi træner alle interesserede i Ignite-formatet længe inden konferencen – gå med, og få et værktøj I kan
bruge i al fremtid.
Banner på OffDig-platformen
Få et banner på OffDig-platformen hele året i karrusel med de andre medarrangører.

Podcast
Deltag i en podcast med professional interviewer. Dansk IT står bag podcasten ’Tech & strategi i øjenhøjde’, som i
gennemsnit har 1.000 downloads pr. episode.
Live-webinar
Afhold jeres eget webinar, som programlægges under det rigtige hovedtema og vil være tilgængelig fra platformen.
Det kan også afholdes fra Dansk IT’s professionelle studie inkl. crew, så man ikke skal tænke på andet end at møde
op.
Fagligt netværksarrangement
Vær vært på et fysisk arrangement i eget hus. Dansk IT formidler arrangementet via OffDig-platformen, med link til
tilmelding hos værten. I denne forbindelse afgiver deltageren permission til at videregive kontaktoplysninger.
Livestreaming via platformen er muligt.
For en merpris er det muligt at hyre et filmhold, der filmer og live-streamer arrangementet.

Stand på hybridmøde
Lille stand på 2 m2 på et 3 timers hybridmøde, begrænset pladser pr. møde.
Stand på konferencen
Der er mulighed for at vælge mellem tre størrelser af stande på konferencen i september; 2, 6 og 12 m2. Standen
faktureres først, når vi ved, om konferencen kan afholdes.
Inkluderet i guld og platin er 2 billetter samt taletid i henholdsvis 20 og 40 min.

Har du andre ønsker/forslag til medarrangørmuligheder, så tag fat i Camilla Dworsky, cd@dit.dk, 3317 9799.

