DeiC konference 2021
Providing digital solutions in a changing world

Sponsorbrochure

Bliv sponsor!
En enestående chance for eksponering på årets konference for alle, der arbejder med
e-infrastruktur til forskning og uddannelse.

Velkommen til DeiC konference 2021 – årets
begivenhed inden for net, supercomputing,
datamanagement, sikkerhed og relaterede
services. Konferencen er mødestedet for alle,
der arbejder med e-infrastruktur, specielt til
forskning og uddannelse.
Temaet er i år ”Providing digital solutions in a
changing world”.
DeiC konferencen 2021 fokuserer på aktuelle
udfordringer, muligheder og løsninger inden for
data management, HPC, eScience, net, tjenester
og sikkerhed.

Baseret på tidligere års erfaringer og
tilbagemeldinger fra deltagerne foreslår vi, at I:
•
Lægger vægt på det faglige/tekniske
fremfor det sælgende i præsentationerne.
Deltagerne er professionelle på deres felt.
De deltager i konferencen for at høre det
nyeste på den teknologiske front.
•
Gør præsentationen interaktiv, fx ved at
arrangere en workshop eller andet, der
engagerer deltagerne.
•
Leverer titel og beskrivelse af
præsentationen hurtigst muligt, så
deltagerne kan sætte sig ind i jeres del af
programmet, allerede når de planlægger
deres besøg.

Konferencen afholdes den 3.-4. november
2021 på Vingsted Hotel og Konferencecenter i
Bredsten ved Vejle.
Vi tilbyder
Vi tilbyder sponsorer en stand i udstillingsområdet,
som er placeret tæt ved de fire konferencelokaler.
I udstillingsområdet vil deltagerne også have
mulighed for at nyde pauserne, kaffe og frokost i
løbet af dagene.
En stand er 3x2 m. Der vil senere blive
udarbejdet en mere detaljeret oversigt over
udstillingsområdet med angivelse af mulige
placeringer og standareal.
Afhængigt af hvilket beløb I vælger at
sponsere konferencen med, tilbyder vi også en
præsentation eller workshop på 25 minutter i ét
af konferencens fire spor:
•
Datamanagement
•
HPC og eScience
•
Net og tjenester
•
Sikkerhed
Der er reserveret et enkelt tidsslot i hvert spor.
Hvis I ønsker en præsentation i årets program,
skal vi vide besked senest fredag den 21. maj.
I skal samtidig oplyse hvilket spor, emne og
evt. også navn på taler. Jeres emne skal have
relevans i forhold til konferencens overordnede
tema og fokus. Spørg os gerne om emne og
indhold. Programkomiteen vil herefter vurdere
de indkomne forslag.

Mød de e-infrastrukturansvarlige
fra universiteterne, it-cheferne,
informationssikkerhedscheferne,
netværksadministratorerne,
systemadministratorer m.fl.
Præsenter jeres tekniske løsninger for de
tekniske eksperter, der har tæt kontakt
til brugerne og møder deres behov i
hverdagen.
Atmosfæren på konferencen er uformel.
Deltagerne lægger stor vægt på de
faglige og sociale netværksmuligheder.
En god baggrund for at tage
kontakten op efterfølgende til mere
forretningsmæssige møder.
Vi forventer i år omkring 200 deltagere
på konferencen.

Sponsorpakker
Vi tilbyder flere muligheder for sponsering af konferencen.

Sponsorat på kr. 50.000 inkluderer:
•
Logo på konferencens website
•
Logo på plakater ophængt centrale steder
på konferencecentret under konferencen.
•
Logo på trykt program, som udleveres på
konferencen.
•
En stand i udstillingsområdet med el,
internetopkobling med fri trafik.
•
Mulighed for at give en præsentation
eller afholde en workshop som en del af
konferencens program.
•
Fri deltagelse i konferencen for 4
personer, inklusiv konferencemiddag og
overnatning.
Sponsorat på kr. 40.000 inkluderer:
•
Logo på konferencens website
•
Logo på plakater ophængt centrale steder
på konferencecentret under konferencen.
•
Logo på trykt program, som udleveres på
konferencen.
•
En stand i udstillingsområdet med el,
internetopkobling med fri trafik.
•
Mulighed for at give en præsentation
eller afholde en workshop som en del af
konferencens program.
•
Fri deltagelse i konferencen for 2
personer, inklusiv konferencemiddag og
overnatning.
Sponsorat på kr. 30.000 inkluderer:
•
Logo på konferencens website
•
Logo på plakater ophængt centrale steder
på konferencecentret under konferencen.
•
Logo på trykt program, som udleveres på
konferencen.
•
Mulighed for at give en præsentation
eller afholde en workshop som en del af
konferencens program.
•
Fri deltagelse i konferencen for 2
personer, inklusiv konferencemiddag og
overnatning.

Sponsorat på kr. 20.000 inkluderer:
•
Logo på konferencens website
•
Logo på plakater ophængt centrale steder
på konferencecentret under konferencen
•
Logo på trykt program, som udleveres på
konferencen.
•
En stand i udstillingsområdet med el,
internetopkobling med fri trafik.
•
Fri deltagelse i konferencen for 2
personer, inklusiv konferencemiddag og
overnatning.
Sponsorat på kr. 15.000 inkluderer:
•
Logo på konferencens website
•
Logo på plakater ophængt centrale steder
på konferencecentret under konferencen.
•
Logo på trykt program, som udleveres på
konferencen.
•
En stand i udstillingsområdet med el,
internetopkobling med fri trafik.
•
Fri deltagelse i konferencen for 1 person,
inklusiv konferencemiddag og overnatning.
Alle priser er eksklusiv moms.
Markedsføring
I har selv mulighed for at udarbejde generel
markedsføring i forbindelse med konferencen –
dog med reference til konferencen. Det skal lige
nævnes, at DeiC ikke udleverer mailadresser på
deltagerne.

Om DeiC
Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) er
samarbejdet om den nationale digitale forsk
ningsinfrastruktur for de danske universiteter.
Formålet er at sikre computing, storage og
netværksinfrastruktur til dansk forskning og
uddannelse. DeiC-organisationen koordinerer
den danske deltagelse i nordiske og europæiske
e-infrastruktur organisationer og projekter.
DeiC er en virtuel organisation, hvor bestyrelsen
består af medlemmer på ledelsesniveau fra de
otte danske universiteter. Den daglige ledel
se udføres af en CEO udpeget af bestyrelsen.
DeiC-organisationen er en enhed under Uddan
nelses- og Forskningsministeriet etableret ved
aktstykke 70 fra den 19. april 2012.

Kontakt
Kommunikationskonsulent Sanne Holm
telefon 93513555
email sanne.holm@deic.dk
hvis I er interesseret i at høre mere om jeres
muligheder.

