
Bli med å gjøre årets TREN til et digitalt eventyr

Arrangeres av

21. - 22. oktober 2020

Velkommen til Norges største digitale messe for treningssenterbransjen 



Siden 2008 har vi samlet bransjen til TREN – et årlig seminar 
og møteplass for eiere, ledere, ansatte og leverandører. Som 
utstiller er du en viktig del av opplevelsen for deltakerne. I 
år inviterer vi til et digitalt univers 21. -22. oktober sammen 
med samarbeidspartneren vår, myOnvent. 

Selv om vi ikke kan møtes fysisk i år, legger vi til rette for et 
lærerikt og sosialt TREN-seminar på nett. Som utstiller vil du 
bli representert gjennom egen digital utstillerstand hvor du 
kan dele informasjonsbrosjyrer, video og linker i tillegg til 
å kommunisere med deltakere og andre utstillere gjennom 
chat, lyd- og videosamtaler. 

TREN arrangeres av CrediCare, som er Norges 
største leverandør av betalingsløsninger tilpasset 
treningssenterbransjen. Vårt mål er å legge til rette for 
varige og lønnsomme kundeforhold mellom treningssentrene 
og medlemmene deres. 

Vi lanserer digitalt TREN!



TILGJENGELIGHET - Plattformen 
er åpen ut 2020. Du kan oppdatere 
standen din når du vil.

KNYTT KONTAKTER - Oppretthold 
og treff nye fra bransjen. Du kan 
kommunisere gjennom chat, lyd og 
video.

SYNLIGGJØRING - Vis frem din 
merkevare - logoprofilering ut året. 

MÅLBARE RESULTATER - Få statistikk 
over besøkende, antall nedlastninger og 
visninger av din utstillerstand. 

FAGLIG INNHOLD - Få tilgang til alle 
foredragene.

REDUSERTE KOSTNADER - Ingen 
utgifter knyttet til reise og rigging. Det 
har aldri vært enklere å delta!

Velkommen som
digital utstiller på

TREN20!



Profilering av 
sponsorlogoer

UtstillerområdeKonferansesal

Informasjonsvideo

Kommuniser med arrangør Kom i kontakt med 
deltakere

Foajé



Bilde eller video
Legg til Facebook, Twitter, 

LinkedIn eller deres nettside

Dere kan være opp til 6 representanter

Din logo

Last opp informasjonsbrosjyrer o.l.
som deltakere kan se på

Chat og besvar spørsmål 
direkte med deltakere

Utstillerområde



Design

Som utstiller har du fleksible muligheter for design av stand. Du kan velge mellom 3 stiler, eller lage din helt egen.
Dette inkluderer farge på veggene, bakgrunnselementer, og mer. For egendefinert stil, ta kontakt med Lisa. 

Stil 1 (Scandinavian)

Stil 3 (Dynamic)

Stil 2 (Modern)

Stil 4 (Custom)



PROFILERING

NOK 15 000

UTSTILLER

NOK 35 000

• Full logoprofilering*

• Få statistikk over besøkende, antall
nedlastninger, visninger etc

• Større profileringsmuligheter
med fleksibelt design på stand

• Utstillerstand

• Del brosjyrer, videoer og linker

• Fire sponsordeltakere

• Presentasjon på sosiale medier

* Logoprofilering vil være synlig før, under og etter TREN20 (ut 2020). Logoen vil være synlig på skjerm i foajeen, trenseminar.no og vårt 
nyhetsbrev. For utstillere vil det være muligheter for konkurranser og pauseinnslag med promotering.

Husk å bestille tidlig - prisene øker 1 uke i forkant av arrangementstart. Priser er ekskl. mva.

Sponsorpakker



Ta gjerne kontakt for mer 
informasjon

Lisa Mausethagen 
Sponsoransvarlig TREN20 

467 65 089 / lisa@credicare.no

https://www.facebook.com/Trenseminar/
https://www.instagram.com/trenseminar/?hl=nb
https://www.trenseminar.no/sponsor

