
Meld deg på i dag!
www.ementor.no/community08

Lønnsomme miljøhensyn, 
faglig påfyll, arena for nye kontakter, 
de siste IT-løsningene, messestands,  

hvordan moderne IT-løsninger kan 
effektivisere deg og din bedrift...

sist, men ikke minst, masse 
sosial hygge og gode kollegaer.

Høst 
de grønne
gevinstene 
på eMentor 

CoMMunity
over Hele 

landet!

Skreddersy ditt eget foredragsprogram og finn ut av hvilke 
sesjoner som holdes i din nærmeste by. Noen av foredragene 
vil variere avhengig av region, men felles for dem alle er at 
du også i år vil oppleve årets IT-begivenhet som en god 
blanding av faglig påfyll, arena for å knytte nye kontakter 
og en døråpner for hvordan de siste IT-løsningene kan 
effektivisere deg og din bedrift.

Foredragsprogram:  www.ementor.no/community08

 Oslo: 21. oktober  
 Kristiansand: 30. oktober  
 Trondheim: 5. november  
 Ålesund: 12. november  
 Bergen: 14. november
 Haugesund: 19. november
 Stavanger: 21. november  
 Bodø: 2. desember
 Tromsø: 5. desember 

Meld deg på i dag! Velkommen! 

                                                            Ementor Community 
har etablert seg som årets IT-begivenhet fordi vi hvert år 
samler de største IT-produsentene og aktørene for å vise 
frem hvordan du kan nyttiggjøre deg deres siste løsninger. 
 I år får du se miljøvennlige IT-løsninger som gir kraftig 
redusert energiforbruk, komplett resirkulering og en rekke 
andre miljøgevinster. Ementors goITgreen-konsept betyr 
også betydelige økonomiske gevinster. 

et program 
som passer for deg 
– i en by nær deg!

Does IT matter?

Does IT matter?
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EMENTOR COMMUNITY er etablert som årets IT-begivenhet. Her finner du det 
siste av produkter og løsninger fra hele verden. Vi markerer også 
40 år, med en møteplass hvor du kan knytte nye kontakter og treffe 
menneskene som har skapt – og som fortsatt – former dagens 
IT-virkelighet i Norge. Møt morgendagens teknologi og se hvordan 
vi og våre partnere allerede bruker den. Du vil høre hvordan et bredt spekter 
av IT-aktører samarbeider om de raskeste og sikreste løsningene. Du vil 
se hvordan vi har gjort disse miljøvennlige og samtidig sparer bedrifter for 
betydelige kostnader gjennom Ementors goITgreen-konsept.

Vi byr på: Stand Up – Bye og Rønning • Steinar Sønsteby • ”Leppa fra Grorud” Torbjørn Berntsen • Servering • Villmarkens sønn Lars Monsen • Mount Everest – Tormod Granheim 
Innovasjonene • Gigahertz musikk fra Sirkus Dos Mosquitos • Mingling • Messevandring • Starts egen Bernt Hulsker Band • Kristiansands husband Tap Out og mange flere...

ENDa FLERE FagLIgE pROgRaM Å VELgE MELLOM I ÅR!  I år har vi med 
flere fordypningsspor og kundecaser enn tidligere. 
Disse er ypperlige for IT-ledere/medarbeidere, 
økonomisjefer og innkjøpere. Videre kan vi friste 
med spesialtilpassede tekniske spor som passer for rent driftspersonell 
og konsulenter (altså ”hands on”-demoer etc...). 

Se samtlige spor på www.ementor.no/community08

Does IT matter?

på eMentor CoMMunity 
treffer             du Hele it-norge – der du er!
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