SAPSA IMPULS 2018
När: måndag, 5 november 2018 - tisdag, 6 november 2018
Var: Stockholm City Conference Centre (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14

På IMPULS 2017 var vi rekordmånga 700 deltagare varav 60% kom från olika användarföretag och
utvärderingen visade på mycket nöjda deltagare, både från sponsorer och användarföretag.
Anställda hos våra användarföretag går kostnadsfritt vilket borgar för ännu fler kunder. Vi hoppas att
ni vill vara med och synas på Sveriges största SAP-event!
IMPULS 2018 har flyttat till centrala Stockholm, vilket ger dig som sponsor möjligheten att erbjuda
hands-on sessioner, workshops eller liknande. Vi kommer också att kunna ge våra grundsponsorer
ännu större utställningsyta.
Internationella fokusgrupperna (IFG) för Integration, Enterprise Asset Management (EAM) och
Product Lifecycle Management (PLM) kommer att ha sina årliga möten i Stockholm under IMPULS.
Det ger er som arbetar inom dessa områden ett unikt tillfälle att träffa internationella kollegor och
experter.
Vi har samma priser på våra sponsorpaket som förra året
Sponsornivåer och priser för SAPSA-partners:
•
•
•

GULD - 90 000 kr
SILVER - 70 000 kr
BRONS - 50 000 kr

GULD - 90 000 kr (180 000 kr för icke-medlem)
• Monteryta 12 kvm inkl. 3 bord och 3 stolar
• Förtur till 3 talartider (måste godkännas av Talarrådet)
• 8 fria deltagare
• Roll-up i keynotesalen
• Företagslogga och länk i IMPULS nyhetsbrev, hemsida och i SAPSAnytt
SILVER - 70 000 kr (140 000 kr för icke-medlem)
• Monteryta 6 kvm inkl. 2 bord och 2 stolar
• Förtur till 1 talartid (måste godkännas av Talarrådet)
• 5 fria deltagare
• Företagslogga och länk på IMPULS hemsida och företagsnamn i SAPSAnytt
BRONS - 50 000 kr (100 000 kr för icke-medlem)
• Monteryta 4 kvm inkl. 1 bord och 1 stol
• Möjlighet att ansöka om 1 talartid (måste godkännas av Talarrådet)
• 3 fria deltagare
• Företagslogga och länk på IMPULS hemsida och företagsnamn i SAPSAnytt
Monterval går efter "först-till-kvarn-principen".
Extra deltagare = 2 500 kr/pp
Kontakta oss på sapsa@sapsa.se
SAPSA
SAP Svenska Användarförening
Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm

Orgnr: 802405-9548
Bankgiro: 5318-8587

www.sapsa.se
sapsa@sapsa.se

