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NGL 2017 
NEXT GENERATION LEARNING CONFERENCE 

MAKING LEARNING POSSIBLE 
18-19 oktober 2017 kommer Högskolan Dalarna att för fjärde gången arrangera Next 
Generation Learning Conference, en konferens med fokus på pedagogisk utveckling 
med stöd och hjälp av teknik. Konferensen kommer att samla lärare, forskare, 
pedagogiska utvecklare och beslutsfattare inom utbildningssektorn. 

Konferensens teman är: 
• Design för lärande 
• Kollaborativt lärande och undervisning 

• Internet of Things 

Vi vill erbjuda Er möjligheten att bli samarbetspartner för denna konferens. 

 

Högskolan Dalarna är ett av landets främsta lärosäten inom det vi kallar Nästa 
generations lärande. Högskolan Dalarna har för närvarande ca 16 000 studenter, 
med 2/3 av dem involverade i nätbaserat, kollaborativt, synkront lärande.  

Vi är övertygade om att ni har nytta av att synas på och förknippas med Next 
Generation Learning Conference 2017 och har därför skickat med ett antal förslag som 
beskriver på vilket sätt vi skulle kunna samarbeta. 

 

Ta en stund, läs igenom förslagen och hör av er till Inger Lindqvist, Organizing chair, 
ngl2017@du.se, 023 - 77 81 43. 

18-19 OKTOBER 2017 HÖGSKOLAN DALARNA, CAMPUS FALUN, SWEDEN 

mailto:ngl2017@du.se
mailto:ngl2017@du.se
http://www.du.se/ngl2017
mailto:ngl2017@du.se


@NextGLearning ngl2017@du.se www.du.se/ngl2017 
 

NGL 2017 
NEXT GENERATION LEARNING CONFERENCE 

 
 

STJÄRNPARTNER 
Rollen som stjärnpartner ger tydlig och klar exponering som konferensens 
huvudsakliga partner ut mot betydande aktörer inom högre utbildning. Samarbetet 
ger er organisation en fantastisk möjlighet att lämna ett bestående intryck hos viktiga 
målgrupper, så som beslutsfattare, lärare och pedagogiska utvecklare. 

Samarbetet innebär, bland annat: 

• ”Keynote rollup” – en exklusiv möjlighet att ha er rollup synlig i samband med 
samtliga huvudanföranden 

• Möjlighet till största och främsta monterplatsen på konferensmässan 

• Organisationens logga på främsta position i inbjudningar, marknadsföringsmaterial 
och övriga utskick från konferensen. 

• Annonsmöjlighet över hela baksidan av konferenskatalogen 
• Exponering på främsta position på konferensens webbsidor 

 

GULDPARTNER 
Rollen som guldpartner ger er stora exponeringsmöjligheter gentemot våra 
konferensdeltagare; forskare, experter, beslutsfattare och övriga aktörer inom 
utbildningssektorn. 

Samarbetet innebär, bland annat: 
• Framträdande monterplats på konferensmässan 

• Organisationens logga på framträdande plats i inbjudningar, 
marknadsföringsmaterial och övriga utskick från konferensen 

• Helsidesannons i konferenskatalogen 
• Exponering på framträdande position på konferensens webbsidor 

 

UTSTÄLLARE 
Rollen som utställare ger er en utmärkt kanal för att exponera er organisation gentemot 
forskare, experter, beslutsfattare och övriga aktörer inom utbildningssektorn. 

Samarbetet innebär, bland annat: 
• Monterplats på konferensmässan 
• Organisations logga i konferenskatalogen 

• Exponering på konferensens webbsidor 
 

Förslagen ska ses som ett ramverk och som något att utgå ifrån vid fortsatta samtal. 
Vår målsättning är att skräddarsy er medverkan på konferensen så att ni får just den 
exponering som ni söker 
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