
Partner till KommITS! 

  

Vi vill med detta brev hälsa er välkomna till ett nytt och spännande år tillsammans med KommITS.  

 

Vi har i år ändrat vår organisation för hur vi agerar som er samarbetspartner när det gäller att nå ut 

till medlemmarna i KommITS. Vårt samarbete med Timing Scandinavia upphörde vid årsskiftet och vi 

kommer därför, till stor del, att själva hantera våra arrangemang tillsammans med andra partners så 

som Konstella och Hotell Tylösand. Vår förhoppning med detta är att vi tillsammans med Er skall 

kunna göra en ännu bättre, flexiblare och mer kostnadseffektiv konferens. 

 

Nytt i år är att vi endast arrangerar en stor konferens, vilken förläggs till Halmstad och Tylösand.  

Denna startar vid lunch den 28/4 och avslutas med lunch den 30/4. Möjlighet till nätverkande i olika 

grupperingar finns både på förmiddagen den 28:e samt eftermiddagen den 30:e.  

Tylösand kommer att ha rabatterade spapaket för deltagarna, både helgen innan och helgen efter 

konferensen för de som önskar sätta liten guldkant på veckan.  

 

Temat för dagarna är: Utveckla Attraktivt! Digitalisera Attraktivt! Leverera Attraktivt! 

  

Montrar kommer att vara i två storlekar i år, liten respektive normal utställningsyta.  

Inga deltagare ingår i paketen.  

Liten utställnings yta har begränsningen, två stycken deltagare.  

Normala utställningsytan har Ingen begränsning i antal deltagare. 

 

Vi kommer inte att erbjuda olika partnerpaket, utan kommer att tillämpa ”först till kvarn” principen.   

 

Normal utställningsyta (ca. 8m²) 25.000:- 30 stycken platser tillgängliga. 

 

Liten utställningsyta (ca. 4m²) 15.000:- 10 stycken platser tillgängliga. 

 

Partnerdeltagare   6.000:- OBS, max 2 deltagare vid liten yta. 

 

Pecha Kucha i hela salen  5.000:- max 2 st. 

 

I samtal med i hela salen  15.000:- max 2 st. 

 

Breakout pass, en av tre parallella 20.000:- max 6 st. 

 

Logi sker och bokas i egen regi. 

  

Moms tillkommer på samtliga priser. 

  

Kom ihåg att det är först till kvarn som gäller!!! 

  

Bindande anmälningar om plats eller pass görs till vår nye styrelsemedlem Roger Nilsson, Ystads 

kommun till e-post adress kommits@ystad.se 

  

Varmt välkomna till Tylösand!  

Och tänk på att detta blir den enda 3-dagars KommITS konferensen 2014! 

  

Kommits styrelse! 
www.kommits.se 


