Avtale om foredrag


Jan Sollid Storehaug
Sørkedalsveien 32
0369 OSLO
Mobil :97512077

Arrangement:

________________________

Foredragsholder:

Jan Sollid Storehaug

Kontaktperson

________________________

Tidspunkt foredrag

________________________

Varighet foredrag

____ minutter

Sted

________________________

Tittel foredrag

________________________

Utstyr

Foredragsholder bruker Powerpoint til presentasjon på
medbragt Macbook pro og har med egen “klikker”.
Presentasjonenen inneholder, tekst, bilde og video med lyd.
Oppdragsgiver sørger for bord på scene og utstyr for tilkobling
til storskjerm med HDMI-kabel og lyd. Teknisk ansvarlig hos
oppdragsgiver må være tilgjengelig for testing av utstyr en
time før arrangementet starter.

Forberedelse

Avtalt pris dekker inntil 3 dagers arbeide inkludert
forberedelser, herunder deltakelse på arrangementet,
gjennomføring av foredrag og eventuell deltaker i paneldebatt
eller spørsmål/svar i forbindelse med foredrag
Til forberedelse inkluderer research og oppdatering knyttet til
emnet samt tilpasning av foredrag til tilhørere der det er
relevant. Det er ønskelig at deltakerliste gjøres tilgjengelig så
tidlig som mulig
Innhold i foredraget gås gjennom med oppdragsgiver i så god
tid som mulig på forhånd.

Endelig versjon av foredrag oversendes til oppdragsgiver på
forhånd etter avtale. Om ønskelig vil foredragsholder bistå med
synlighet for arrangementet i egne sosiale kanaler som
LinkedIn, Twitter og Facebook. Foredragsholder kan lage en
kort video som promotering.
Distribusjon av

Kopi av foredraget kan fritt distribueres deltakere etter at
arrangementet er avsluttet
Streaming eller opptak av foredraget for eventuell senere
visning skal avtales særskilt

Pris

Avtalt pris er kr. ________ ekskl mva som faktureres med 10
dagers betalingsfrist fra Jan Sollid Storehaugs selskap Digitalt
AS etter fullført oppdrag.
Oppdragsgiver dekker reise og eventuell overnatting ved
behov etter faktura eller egen regning etter avtale.

Avbestilling

Ved avbestilling mer enn 90 dager før arrangementet påløper
ingen kostnad. Ved avbestilling mer enn 30 dager før
arrangementet tilfaller 25% av det avtalte honoraret. Ved
avbestilling mindre enn 30 dager før arrangementet forfaller
hele det avtalte honoraret. Foredraget kan avlyses av
foredragsholderen ved alvorlig sykdom eller annen vesentlig
uforutsett hendelse. Foredragsholder er forpliktet å forsøke å
fremskaffe en annen kvalifisert foredragsholder som erstatter
eller foreslå alternativ dato for gjennomføring.

Kontaktinformasjon

Foredragsholder: Jan Sollid Storehaug
Digitalt AS Sørkedalsveien 32 0369 Oslo,
organisasjonsnummer 959554706
E-post: jan@storehaug.no
Telefon: 97512077
Oppdragsgiver:
Organisasjonsnummer:
Adresse:
e-post:
Telefon:

Ev. annet særskilt avtalt

Sted/dato
Jan Sollid Storehaug
Digitalt AS

Oppdragsgiver

