
 
 

Ny arena for våre medlemmer!  

Nærings : 

 

Som medlem av Næringsforeningen i drammensregionen kan du sette faglige aktuelle temaer på 

dagsorden og invitere hele nettverket til seminar eller bedriftsbesøk i egen regi.   

Våre 1000 medlemsbedrifter sitter på uendelig mye kompetanse innen sine fagområder. 

Næringsforeningen tilbyr nå en arena hvor dere som medlemsbedrift kan dele deres kompetanse og 

innsikt med andre medlemmer. Via Næringsforeningens kontaktnettverk når invitasjonen ut til alle 

bedriftsledere og andre som er registrert i vårt system.  

 

Konseptet: 
• NæringsArena foregår i hovedsak onsdager mellom kl 8.30-10.00 

• Bedriften stiller med egne ressurser (interne/eksterne) til å presentere sitt faglige budskap  

• Bedriften stiller med egnet lokale og fasiliteter, gjerne i egen virksomhet. Børsen Konferansesenter 

kan evt leies til formålet, ta kontakt for medlemsvilkår. (Inngang til Konferansesenteret via 

Næringsforeningens lokaler) 

• Arrangementet publiseres i vår aktivitetskalender. Se eksempel på nettside her. 

• Invitasjon sendes ut pr mail fra Næringsforeningen til nettverket. Næringsforeningen har i overkant av 

1000 medlemsbedrifter i drammensregionen, og våre invitasjoner/nyhetsbrev når ut til alle 

bedriftsledere og andre som er registrert som mottakere. 

• Arrangementet publiseres som nyhet i Næringsforeningens SoMe-kanaler 

• Næringsforeningen håndterer påmeldinger via vårt påmeldingssystem, og er et mellomledd mellom 

arrangør og deltakere 

• Arrangementet skal ha gratis inngang 

 

Slik gjør vi det: 
• Fyll inn punkter under og send på mail til herborg.rasmussen@nfdr.no 

o Bedrift: 

o Kontaktperson: 

o Forslag til tittel på arrangement: 

o Beskrivende tekst om tema: 

o Sted (adresse, type lokale, ca-antall publikumskapasitet, evt annen relevant informasjon): 

o Ønsket dato, gjerne flere alternativ (fortrinnsvis onsdager kl 8.30-10.00): 

• Dersom innmeldt tema er aktuelt for NæringsArena, settes dato for arrangementet i samråd med 

Næringsforeningen. NæringsArena vil fortrinnsvis foregå onsdager kl 8.30-10.00.  

• Tekst, bilder, bedriftslogo og relevant info knyttet til arrangementet skal sendes til 

herborg.rasmussen@nfdr.no, senest 14 dager før arrangementsdato. Se eksempel på eventside her. 

• Arrangementet publiseres i våre kanaler, og invitasjon sendes ut pr mail senest 10 dager før 

arrangementet 

• Næringsforeningen sender ut påminnelse til påmeldte deltakere med praktisk info 1-2 dager i forkant 

av arrangementet 

• NæringsArena avholdes – i regi av medlemsbedrift 

 

https://nfdr.no/aktiviteter
https://event.getynet.com/viewEventNew.php?eventID=5503&languageID=no&hide_presentation=1
mailto:herborg.rasmussen@nfdr.no
mailto:herborg.rasmussen@nfdr.no
https://event.getynet.com/viewEventNew.php?eventID=5503&languageID=no&hide_presentation=1


 
 

Vilkår: 
• Innmeldt tema vurderes av Næringsforeningen, i samråd med bedrift. Temaet må ha en viss relevans 

for flere av våre medlemmer. Arrangementet må ikke fremstå som et rent «produkt-/ 

tjenestesalgsmøte».  

• Arrangementet skal ha gratis inngang. 

• Bedriften står fritt til å tilby matservering, kaffe etc, og bærer selv alle kostnader knyttet til 

arrangementet. 

• Det påløper kr 3200,- (eks mva) i administrasjons- og kommunikasjonskostnader. Beløpet er uavhengig 

av antall påmeldte deltakere, eller om arrangementet blir avlyst av arrangørbedrift.  

• Arrangørbedrift mottar oversikt over påmeldte firma- og deltakernavn i forkant. Næringsforeningen 

forbeholder seg retten til å ikke dele øvrig kontaktinfo (mail, telefon).  

• Ved temaer relevante for en spesifikk bransje forbeholder vi oss retten til å segmentere 

invitasjonsutsendelse til aktuell bransje – i samråd med arrangørbedrift. Arrangementet vil likevel 

kunne publiseres i våre SoMe-kanaler. 

• Næringsforeningen stiller med en representant på arrangementet, så langt det er mulig. 

 

 


