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Reis med Deloitte til
Gartner Summits i London
Gartner BIA Summit, 9.-10. mars 2015
Gartner EIM & MDM Summit, 11.-12. mars 2015

Deloitte inviterer deg
til to av Gartners mest
populære summits
i London våren 2015
Reis med Deloitte til London våren 2015 og delta på Gartner BI &
Analytics Summit og/eller Gartner Enterprise Information & Master Data
Management Summit sammen med likesinnede skandinaviske kollegaer.
Vi står for hotell og fasiliterer flere nettverksarrangementer i løpet av
dagene, med rikelig med muligheter for erfaringsutveksling med de
øvrige deltakerne. Vi håper du ønsker å delta.

Med vennlig hilsen
Deloitte

			

Petter Kive, Jason Rowe og Andreas Brattlund Klein

Gartner Business Intelligence
& Analytics Summit
London, 9.-10. mars 2015
Hva er Gartner BI & Analytics Summit?
Gartner BI & Analytics Summit (BIA) er en av
verdens største konferanserekker innenfor
business intelligence og analytics. I London
samler den hvert år mer enn 900 beslutnings
takere og spesialister fra hele Europa.
Begivenheten strekker seg over to dager og
tilbyr sesjoner med Gartner-analytikere,
paneldiskusjoner, case studies,
rundebordssamtaler (førstemann-til-mølla) og
workshops.
Hva får du med hjem?
I en stadig mer kompleks verden med flere og
flere muligheter, er det avgjørende at man som
virksomhet kan treffe riktige beslutninger raskt
og effektivt. Det forutsetter at man har rett
teknologi og riktig data.
Under overskriften ”Crossing the Analytical
Divide: New Technologies, New Skills” gjør
Gartner BIA Summit 2015 det mulig for deg å
løfte din virksomhet til nye høyder innen BI og
analytics. Du får nye verktøy til å utvikle en
strategi og bygge opp en struktur og et team,
som skaper verdi nå og i fremtiden.

Populære emner som vil bli belyst under
dagene i London:
• Leading a digital business with analytics
• The evolution of self service and data
discovery
• Analytics finally embraces the cloud
• Big data and beyond
• The impact of the wider hadoop ecosystem
Les mer om konferansen
på gartner.com/eu/bi

Gartner Enterprise Information &
Master Data Management Summit
London, 11.-12. mars 2015
Hva er Gartner EIM & MDM Summit?
For femte år på rad arrangerer Gartner den
suksessfulle MDM-samlingen i Europa.
Konferansen finner sted like etter BIA
Summit, og byr på møter med Gartneranalytikere, paneldiskusjoner, casestudier,
rundebordsamtaler (førstemann-til-mølla)
og workshops.
Hva får du med hjem?
I dag blir det generert enorme mengder data i
form av transaksjoner i tradisjonelle IT-systemer,
interaksjoner mellom mennesker og
observasjoner fra digitale sensorer. Det er derfor
lite sannsynlig å ha full kontroll over alle data.
Man må i stedet prioritere data som gir verdi,
og behandle disse med størst mulig
oppmerksomhet.
Under overskriften ”Maximizing Business
Value with Your Digital Information
Strategy” gir Gartner EIM & MDM Summit 2015
deg innsikt i siste utvikling og beste praksis på
tvers av grunnleggende MDM-kompetanse, så
vel som bredere kunnskap om enterprise
information management.

Populære emner som vil bli belyst under
dagene i London:
• Role of information in digital business
• Business case for enterprise information
management & MDM
• Rise of the chief data officer – key
information leadership roles
• Information and data governance
• Impact of big data on IM technology
landscape
Les mer om konferansen på
gartner.com/eu/mdm

Park Plaza Westminster Bridge ****
Vi skal bo på det imponerende Park Plaza Westminster
Bridge på Londons South Bank, som ligger kun 500 meter
fra mange attraksjoner. Hotellet holder meget høy standard, og enkelte rom har til og med utsikt over Westminster Bridge og Houses of Parliament. Gartners konferanser
avholdes på hotellet. Hvis Park Plaza Westminster Bridge
blir utsolgt, booker vi rom på nabohotellet i samme hotellkjede, Park Plaza County Hall.
Les mer på www.parkplaza.com.

Hvorfor delta sammen
med Deloitte?

Utvid nettverket ditt
Hvorfor reise alene, når du kan reise sammen
med kolleger fra Skandinavia? Forrige gang
hadde vi gleden av å ha over 50 påmeldte på
turen, så den gir deg den beste muligheten til å
møte likesinnede, dele inntrykkene, utveksle
erfaringer og utvide nettverket ditt. Vi har
deltatt på Garners Summits i flere år, og kan via
vår erfaring veilede deg til å velge de beste
arrangementene for deg.

Meld deg på i dag
Gartner forventer utsolgt konferanse også i år
– og denne gangen tidligere enn i fjor. Deretter
blir plassene, for eksempel på Gartners
rundebordsamtaler, delt ut fra førstemann-tilmølla-prinsippet, men det er også et begrenset
antall plasser på de anbefalte flyavgangene.
Vi anbefaler deg derfor å melde deg på så
fort som mulig.

Nye vilkår rundt Gartner-billett
Gartner har de siste årene tidlig vært utsolgt på BIA Summit, og
har derfor ikke ønsket å tilby oss rabattpriser som tidligere. Billetten
blir derfor billigere, hvis du/dere kjøper den selv.

Reisen inneholder

Reiseopplegget
Prisen for en billett til BIA Summit eller EIM &
MDM Summit er foreløpig på EUR 2.495 eksl.
mva. Hvis du ønsker å delta på begge Summits,
tilbyr Gartner en samlet pris på EUR 3.895 ekskl.
mva. Prisen har allerede gått opp én gang, og
forventes å øke ytterligere.

OBS: Gartner tilbyr rabatter for grupper.
Offentlige institusjoner får konferansebilletten til
EUR 1.950 eks. mva. Les mer på Gartners
hjemmeside.
Flybilletter ordner du selv, tilpasset ditt budsjett
og tidsskjema.

Gartner BIA Summit 2015

Gartner EIM & MDM Summit 2015

• Anbefalinger for flight søndag 8. mars
til London og retur tirsdag 10. mars.
• To netter på enkeltrom inkl. frokost på
4-stjernes Park Plaza Westminster Bridge.
• Søndag: Velkomstarrangement med
seiltur på Themsen.
• Mandag: Nettverksmiddag på Jamie
Olivers Barbecoa.

• Anbefalinger for flight fra Oslo Lufthavn
Gardermoen med avreise tirsdag 10. mars
til London og retur torsdag 12. mars.
• To netter i enkeltrom inkl. frokost på det
4-stjernes Park Plaza Westminster Bridge.
• Tirsdag: Velkomstarrangement på
London Eye.
• Onsdag: Nettverksmiddag på The Dons.

Pris: NOK 6.590 ekskl. mva

Pris: NOK 6.590 ekskl. mva

Vi tar forbehold om utsolgte rom og eventuelle prisstigninger på hotel.

Ekstra dag i London?

Shoppingdag
Reis til London lørdag morgen og gi etter for
fristelsen til å shoppe i Londons beste butikker.
Opplev alt fra secondhand perler til de ypperste
designkolleksjoner fra Londons moteverden.
Den ekstra overnattingen koster ca. NOK 2.200.

Musikalforestillling
Bli med oss til Prince Edward Theatre lørdag
kveld og opplev den prisvinnende musikaloppsetningen av Miss Saigon. Den klassiske
kjærlighetshistorien blir modernisert i denne
fantastiske versjonen, som fortsatt inneholder
de klassiske sangene, men også noen helt nye
melodier. Den ekstra overnattingen koster ca.
NOK 2.200, mens musikalen koster NOK 500.
Fotballkamp
6. runde av FA-cupen er programsatt til lørdag
7. mars 2015. Da vi ikke vet hvem som
kvalifiserer seg til denne runden før få uker før
avreise, er det ikke sikkert (men sannsynlig) at
det spilles kamper i London denne helgen. Hvis
du ønsker fotballpakken, aksepterer du å fly til
London lørdag, med risiko for at vi ikke kan
skaffe billetter. Den ekstra overnattingen koster
ca. NOK 2.200. Forventet pris for fotballbillett er
ca NOK 1.500 - 2.500.

Nettverksarrangementer

Gartner BIA Summit
Søndag:
Velkomstarrangement på Themsen
Opplev Londons vakre broer og historiske
bygninger fra sjøsiden, når vi ønsker velkommen
med en båttur på Themsen. På båten serveres
det mat og drikke mens vi seiler forbi
severdigheter som Big Ben og Tower Bridge. En
tur du sent vil glemme!
Mandag:
Nettverksmiddag på Barbecoa
Jamie Olivers Barbecoa er en feiring av
tradisjonell, grillbasert matlaging. Det er mye
mer enn bare enn biffrestaurant. Den lokale
slakteren håndplukker og forbereder det beste
kjøttet i Storbritannia, slik at kokkene kan
tilberede flotte, moderne retter i åpne, vedfyrte
ovner og griller. Med utsikt over St. Pauls
Cathedral, ser du flammene og føler varmen fra
det åpne kjøkkenet.

Gartner EIM & MDM Summit
Tirsdag:
Velkomstarrangement i London Eye
Opplev Londons ikoniske pariserhjul, London Eye,
når vi ønsker dere velkommen til London. I en
privat kabin serveres det kanapéer og drikke for
gruppen, mens vi nyter London fra 135 m høyde!
Onsdag:
Nettverksmiddag på The Don
Opplev en av byens mest sjarmerende og
karakteristiske restauranter når The Don åpner
dørene til et av sine ”chambre separee” i hjertet
av London. I den stemningsfylte atmosfæren vil vi
nyte kvelden i gastronomiens tegn, med en
smakfull meny inspirert av det moderne
europeiske kjøkken.

Påmelding og reservasjon

Påmelding og reservasjon
Vi håper du har lyst til å reise med Deloitte til
Gartner BIA Summit 2015 og/eller Gartner EIM
& MDM Summit 2015 i London.
Vennligst gi beskjed så raskt som mulig, hvis du
ønsker å bli med. Kontakt Petter Kive fra
Deloitte på mail: pkive@deloitte.no
eller tlf.: +47 940 17 600.
Du vil motta en bekreftelse med nærmere
detaljer vedrørende betaling og avbestillingsbetingelser.
Vi har reservert et begrenset antall plasser på
denne turen og anbefaler derfor rask
påmelding.

Deloitte Consulting
Ledende innenfor information management
I juni 2014 fusjonerte Platon med Deloitte, som
globalt er ledende innen information
management - et begrep som blant annet
dekker business intelligence, data warehousing
og master data management.
Totalt er vi mer enn 40 spesialister i Norge (nær
200 i Norden), som er klare for å realisere dine
forretningsmessige mål innen BI og IM. Deloitte
leverer både rådgivning og løsningsimplementering, og sikter på å bli ledende i Norge innen
digital forretningsutvikling, big data,
optimalisering av kundefokus og effektiv
økonomistyring.
Les mer på www.deloitte.no.

