NETVÆRK, DER GIVER
VOKSEVÆRK

FRA KUN

1.630 DKK

- MELD DIN VIRKSOMHED IND I DANMARKS STÆRKESTE IT-FÆLLESSKAB

HVEM ER VI?
It-forum er et netværk for it-interesserede
virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i hele
Midt- og Sydjylland.
Vi afholder netværksmøder, virksomhedsbesøg, workshops, seminarer, netværksgrupper, studierejser og konferencer med it-emner
som omdrejningspunkt.
Vi skaber rammerne for, at vores medlemmer
mødes. Derved opstår mulighed for videndeling og for at skabe nye samarbejdsrelationer.

OM ÅRET
FOR ALLE
ANSATTE

5 GODE GRUNDE TIL
AT BLIVE MEDLEM
• 	Som aktiv deltager i it-forums mange

aktiviteter får du et stærkt netværk – både 		
lokalt, regionalt og nationalt.

• 	it-forum samler alle typer it-interesserede:
Brugere, leverandører, uddannelse og forskning,
rådgivere m.fl.
• 	it-forum er Danmarks hurtigst voksende og mest
dynamiske it-netværk.
• 	it-forum er det it-netværk i Danmark, der har det
højeste aktivitetsniveau og de laveste kontingenter.
• it-forum baner vejen for forretning, sparring,
ny viden og personlig udvikling.

ÅRLIGT KONTINGENT:
•
•
•
•
•
•

<4 ansatte: 1.630 kr.
4-10 ansatte: 2.095 kr.
11-49 ansatte: 5.295 kr.
50-99 ansatte: 6.395 kr.
100-199 ansatte: 8.995 kr.
>200 ansatte: 13.995 kr.

It-forum optager alle typer virksomheder og organisationer fra alle brancher som medlemmer.
Priser er ekskl. moms.

VIDSTE DU AT…
… it-forum hvert år afvikler i alt ca. 60 netværksmøder,
konferencer, kurser, netværksgrupper, m.m.
… it-forum har 450 medlemsvirksomheder fordelt over hele
Midt- og Sydjylland.
… it-forums medlemmer er både store og små, offentlige og
private virksomheder inden for alle brancher.
… it-forum har i alt otte lokalafdelinger.
… it-forum er drevet af og for sine medlemmer. I alt er ca. 60
personer aktive i bestyrelse eller lokale grupper.
… i løbet af et år deltager mere end 2000 personer i it-forums
netværksaktiviteter.

VIL DU OGSÅ VÆRE MED? LÆS MERE OG MELD DIN
VIRKSOMHED IND I DAG PÅ WWW.ITFORUM.DK

