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Missa inte och delta och profilera ert företag och era produkter 
på den kommande Världskongressen inom ITS i Wien den 

22 – 26 oktober 2012. 

Den 19:e världskongressen inom ITS kommer att vara i Wien, Österrike den 22-26 
oktober 2012.  

Kongressen kommer att bli ett unikt tillfälle att marknadsföra sig och träffa 
internationella kunder inom ITS sektorn. 

ITS Rådet och ITS Sweden har reserverat en monteryta på 78m2 som är placerad på 
en mycket strategiskt plats vid entrén. 

Vi koordinerar hela arbetet med montern och kringaktiviteter och erbjuder nu er som 
första partners att delta i montern. 

Det planeras ett femtiotal svenska presentationer i Wien samt många andra 
aktiviteter. Vi kommer bland annat att ha en VIP tillställning i vår monter. 

Montern kommer att ha en öppen lösning som ger oss möjlighet att genomföra 
träffar och att hålla presentationer. 
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Vi erbjuder följande paket för deltagande i den svenska 
samlingsmontern i Wien 23-26 oktober 2012 
 
 

• Main partner 
• Partner 
• Video partner 
• Sponsor 
• Logotyp sponsor 

 
 
Main partner    *300.000 SEK  
 

• Synas med er företagslogga på den stora väggen 
• En plats i alla aktiviteter som arrangeras av ITS Sweden 
• Plats för en poster 
• Möjlighet att genomföra presentationer i montern 
• Möjlighet till webb sändning av presentationen 
• Möjlighet att boka mötelokal den 24 oc 25 oktober 
• Möjlighet att boka möten i montern 
• Möjlighet att dela ut marknadsföringsmaterial i montern 
• Tillgång till material efter kongressen 
• Video presentation på skärmarna (power point eller film) 
• Möjlighet att ha broschyrer i montern 
• Logotyp med i marknadsföring 
• Informationshäfte “What’s up in Vienna” 
• Logotyp i montern 
• Bjuda in 30 gäster till öppningen av montern 

 

Partner     *125.000 SEK 
 

• Möjlighet att genomföra presentationer i montern 
• Möjlighet till webb sändning av presentationen 
• Möjlighet att boka mötelokal den 24 oc 25 oktober 
• Möjlighet att boka möten i montern 
• Möjlighet att dela ut marknadsföringsmaterial i montern 
• Tillgång till material efter kongressen 
• Video presentation på skärmarna (power point eller film) 
• Möjlighet att ha broschyrer i montern 
• Logotyp med i marknadsföring 
• Informationshäfte “What’s up in Vienna” 
• Logotyp i montern 
• Bjuda in 20 gäster till öppningen av montern 
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Video partner     *50.000 SEK 
 

• Tillgång till material efter kongressen 
• Video presentation på skärmarna (power point eller film) 
• Möjlighet att ha broschyrer i montern 
• Logotyp med i marknadsföring 
• Informationshäfte “What’s up in Vienna” 
• Logotyp i montern 
• Bjuda in 10 gäster till öppningen av montern 

 
 

Sponsor      *20.000 SEK 
 

• Möjlighet att ha broschyrer i montern 
• Logotyp med i marknadsföring 
• Informationshäfte “What’s up in Vienna” 
• Logotyp i montern 
• Bjuda in 10 gäster till öppningen av montern 

 
 

 

Logotyp sponsor     *5.000 SEK 
 

• Informationshäfte “What’s up in Vienna” 
• Logotyp i montern 
• Bjuda in 5 gäster till öppningen av montern 

 
 

 

 

 

 
 
 
*  Var vänlig observera att kostnaden endast är en grov uppskattning av de olika paketen. 
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Anmälningsblankett 
 
 
Vi är intresserad av att delta i den svenska samlingsmontern ”ITS the Swedish way” i 
Wien, Österrike 23-26 oktober 2012.  
 
 
Vi är intresserad att vara med som: 

 
 

Main partner  
         
Partner 

 
Video partner       

 
Sponsor        
 
Logotyp sponsor 

 
 
 
 
Kontaktperson för oss är: __________________________________________ 
 
 
Som nås via telefon: ______________________________________________ 
 
 
E-mail adress: ______________________________________________  
 
 
Blanketten faxas till ITS-Sweden 0243-61809 alt. mailas till: maria.simmins@its-
sweden.se  
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