För femte året i rad anordnar Internrevisorernas förening (IIA Sweden)
tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum GRC-dagarna.
GRC-dagarna 2018 har temat Interaction for Greater Value och syftar till att
stärka samarbetet mellan de funktioner som arbetar med GRC för att på så
sätt bidra till ytterligare värde i organisationerna i samhället.
•
•

Hur kan GRC-funktionerna ge ledning och styrelse en samlad riskbild?

•

Hur bör samspelet och interaktionen mellan GRC funktionerna se ut de närmaste 3 åren för att
på bästa sätt möta nya krav och en ny verklighet i en tid av stark digitalisering?

Hur kan GRC-funktionerna interagera för att skapa störst nytta och värde för sina
uppdragsgivare?

För internrevisorer, it-revisorer, risk managers och Compliance officers är GRCdagarna det viktigaste evenemanget på året och vi skulle vilja bjuda in ert
företag att vara en del av GRC-dagarna. Det betyder att ni skulle få
möjligheten att presentera ert företag och era produkter/tjänster samt träffa
och nätverka med några hundra av Sveriges främsta internrevisorer, itrevisorer, Risk Managers och Compliance Officers. Den största delen av våra
konferensdeltagare är i chefsposition och ni kommer att få stora möjligheter
till att träffa era framtida kunder. Tänk på att ju tidigare ni blir en del av GRCdagarna, desto mer får ni ut av ert sponsors– och partnerskapspaket.

GRC-dagarna hålls på Grand Hôtel Stockholm
GRC-dagarna 2018 kommer att hållas på Grand Hôtel Stockholm. Grand
Hôtel Stockholm är ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. Läget är
perfekt och utsikten över Strömmen, Gamla Stan och Kungliga Slottet är
mycket uppskattad. Grand Hôtel har varit en av Stockholms mittpunkter för
möten och konferenser sedan starten 1874.

Koncept GRC-dagarna 2018
GRC-dagarna kommer att gästas av ett femtiotal talare såväl med svensk
som internationell profil. Konferensen innehåller plenumsessioner och flera
parallella spår, Master Classes, seminarier och workshops. Se till att säkra er
talarplats redan idag! Läs mer om våra erbjudanden nedan.

Sponsors –och partnerskapspaket
Utställare och partners kan välja mellan flera olika nivåer av
sponsring/partnerskap. Antalet utställare/partners per kategori är begränsat
så se till att säkra er plats idag!
Brons
•
•
•
•

Utställningsplats
Logga på hemsida, i nyhetsbrev samt i allt tryckt material*
1 fullt deltagarpass
Möjlighet att köpa två extra deltagarpass till Early Bird-pris

Pris: 30 000kr
Silver
•
•
•
•
•

Utställningsplats
Logga på hemsida, i nyhetsbrev samt i allt tryckt material*
2 deltagarpass
Ett talarpass
Möjlighet att köpa extra deltagarpass till Early Bird-pris

Pris: 50 000kr
Guld – Partnernivå
På Guldnivå får ni som konferenspartner ett helt unikt paket utformat efter era
behov. Nedan är ett exempel på vad som kan ingå i ett guldpaket.
•
•
•
•
•
•
•

Utställningsplats
Logga på hemsida, i nyhetsbrev samt i allt tryckt material*
3 deltagarpass
Flagga med logga i plenumsalen
1 talarpass
VIP-lunch med utvärdering som vi bygger tillsammans (kan bytas ut mot
ett extra talarpass)
Tydlig och aktiv del i framtagandet av konferensen som partner**

Pris: 80 000kr
Platinum – Partnernivå
På Platinumnivå får ni som konferenspartner ett helt unikt paket utformat efter
era behov. Nedan är ett exempel på vad som kan ingå i ett platinumpaket.
•

Utställningsplats

•
•
•
•
•
•
•

Logga på hemsida, i nyhetsbrev samt i allt tryckt material*
4 deltagarpass
Flagga med logga i plenumsalen
1 talarpass
VIP-lunch med utvärdering som vi bygger tillsammans (kan bytas mot
ett extra talarpass)
Tydlig och aktiv del i framtagandet av konferensen som partner**
Riktat nyhetsbrev med er talarprofil

Pris: 100 000kr
*Er logga på hemsidan, i nyhetsbrev samt i allt tryckt material.
Tryckt material = konferensprogram och broschyr som skickas ut innan
sommaren som marknadsföringsmaterial
**Tydlig och aktiv del i framtagandet av konferensen som partner. Ni får skriva
undersökningar, rapporter eller artiklar som kommuniceras till våra deltagare.
Vi kommunicerar er som partner till externa parter.
Samtliga paket kan justeras då vi sätter era behov i centrum.

Tveka inte att höra av dig till mig om ni har frågor eller funderingar.
Med vänlig hälsning,
Linnea Engström
Projektledare
GRC-dagarna 2018
GRC2018@theiia.se
+46 76 632 70 18

Följ oss på

Arrangörer:

