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Bergen Shipping Conference (BSC) 2016 er en arena hvor næringslivet, akademia og 
politikere møtes for å diskutere utfordringer og løsninger for den maritime sektoren.  
Konferansens ambisjon er å bringe sammen ulike aktører fra bransjen for å belyse felles 
utfordringer. Denne tradisjonsrike konferansen er blitt holdt i regi av studentorganisa-
sjonen Skipsfart og Transportgruppen ved Norges Handelshøyskole.    

Forrige gang konferansen ble arrangert sto temaet” Verdens beste klynge, verdens 
beste rammevilkår?” på dagsorden. I 2016 ønsker vi å se fremover med temaet ”I forkant 
av syklene”. Med dette ønsker vi å sette fokus på hvilke muligheter dagens markedssitu-
asjon gir for fremtidig posisjonering i de ulike segmentene av bransjen.   

Konferansen vil bli avholdt den 16. September 2016 på Norges Handelshøyskole, Ber-
gen.



Profileringsmuligheter
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BSC 2016 kommer til å tilby en rekke muligheter for å eksponering av deres bedrift, 
både i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen av konferansen. Mer konkret vil et 
samarbeid gi muligheter for profilering gjennom følgende:

KONFERANSEPROGRAM
Det vil i løpet av høsten 2016 bli utdelt en program med 
informasjon om BSC 2016. Her vil samarbeidspartnere få 
muligheten til å profilere seg selv. Programmet vil bli utdelt 
til samtlige konferansedeltakere, samt studenter på NHH.

BSC 2016 GENSER
Samtlige studenter som jobber med konferansen vil få tilbu-
det om å kjøpe BSC 2016 genseren. Her vil samarbeidspart-
nere få muligheten til å få logoen sin trykket.

KONFERANSEMATERIELL
Under alle aktiviterer knyttet til BSC 2016 vil det bli delt ut 
flyers og hengt opp plakater. Her vil samarbeidspartnere få 
muligheten til å få profilert seg.

DIGITALT
Samtlige samarbeidspartnere vil bli presentert på Facebook 
og BSC 2016 sin hjemmeside. Her vil det også være mulig-
heter for å dele informasjon som er spesielt relevant for BSC 
2016 sin målgruppe. 

STUDENTER, NÆRINGSLIV OG AKADEMIA
Både i planleggingsfasen og i gjennomføringsfasen av BSC 
2016 vil jobbe aktivt med eksponreing av deres bedrift over-
for studenter, næringsliv og akademia.



Forventinger til samarbeidspartnere
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BSC 2016 forventer et seriøst samarbeid der den aktuelle samarbeidspartneren ønsker 
å engasjere seg i konferansens aktiviteter, samt bidra til å øke interessen for shipping 
blant studentene ved NHH. Mer konkret vil en samarbeidsavtale inneholde følgende:

 •  Samarbeidspartnere forplikter seg til å yte et markedsføringsbidrag
 
 •  Samarbeidspartnere forplikter seg til å fremskaffe materiell som er nødvendig       
      for at BSC 2016 skal kunne opprettholde sin del av avtalen

 •  Samarbeidspartnere forplikter seg til å bistå BSC 2016 som en faglig ressurs

Forpliktelser útover dette vil kunne variere etter hvor omfattende avtale dere måtte 
ønske. I tillegg vil avtalen kunne tilpasses den ønskelige eksponeringen mot studenter, 
næringsliv og akademia.



Sponsorpakker
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Samarbeidspartner Konferanseprogram

29.900 ,- 12.900 ,- 4.900 ,-

 • Rett til å profilere bedriften som sa-    
      marbeidsparnter av BSC 2016

• Presentert som samarbeidspartner  
    på BSC 2016 sin nettside og           
    facebook-side

 • Halvsides annonse i konferansepro-  
     grammet

 • Logo på storskjerm under konferan-    
     sen

 • Logo på funksjonærgenseren

 • Halvsides annonse i konferansepro- 
     grammet som distribueres til samtli-  
     ge konferansedeltakere, foredragsho-  
     ldere og studenter på NHH

Hovedsponsor

 • Rett til å profilere bedriften som ho- 
     vedsponsor av BSC 2016

 • Presentert som hovedsponsor på    
     BSC 2016 sin nettside og facebook-  
     side

 • Logo på forsiden av konferansepro-  
      gram, samt helsides annonse i selve   
      programmet

 • Mulighet til dele ut profileringsar-    
     tikler til konferansedeltakerne

 • Logo på storskjerm under konferan-    
     sen

 • Logo på forsiden av BSC 2016 sin  
    nettside, samt på funksjonærgenseren

 • Takkes på scenenen under alle arran-  
     gementer tilknyttet BSC 2016, samt 1     
     minutts taletid etter konferansen
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