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Sponsringsprogram för OWASP AppSec Research 2010 

Open Web Application Security Project (OWASP) är en öppen, global, icke-kommersiell organisation 
bestående av företag, utbildare och enskilda personer från hela världen. OWASP har med sina gratisverktyg, 
sitt oberoende och sina praktiska guider snabbt kommit att bli den auktoritet som alla refererar till inom säkra 
webbapplikationer. 

OWASP AppSec i USA och EU är världens främsta 
konferenser inom applikationssäkerhet och AppSec 
Research i Stockholm kommer vara 2010-års 
viktigaste mötesplats i Europa för alla involverade i 
utveckling av säkerhetskritiska applikationer. Chefer 
från ledande it-företag, säkerhetsarkitekter, pentestare 
och forskare samlas för att dela med sig av idéer och 
framsteg.  

OWASPs konferenser lockar deltagare från hela 
världen som alla frågar sig “vad är nästa steg?”. Som 
sponsor kommer ert varumärke vara del av svaret.  

Internationella experter ger sin syn på aktuella frågor 

 
OWASP AppSec lockar hundratals deltagare från hela världen 

Sponsorer får exklusiv tillgång till konferens-
deltagarna genom ett begränsat antal utställnings-
platser i Aula Magnas Galleri, med panorama-
fönstren som fond – en plats för fokuserade möten 
med potentiella kunder. Det kommer vara den 
naturliga uppehållsplatsen för alla som ska mellan 
föredrag, fika och lunch vilket gör det enkelt att 
besöka er monter. Konferensen kommer ha upp till 
615 deltagare, alla med verksamhet och affärer 
kring säkra applikationer. Bank, försäkring, media, 
hälsovård, myndigheter, konsultföretag och it-
sektorn i allmänhet kommer finnas representerade. 

Flera företag har redan hört av sig med intresse att sponsra AppSec Research 2010. De vill inte missa chansen 
att synas på konferenssajten hela vägen fram till konferensen i juni 2010. Allt ev överskott går direkt till 
OWASP-stiftelsen (OWASP Foundation 501c3 Not-For-Profit), och därigenom vidare till att finansiera 
forskningsbidrag, nya verktyg och dokument, lokalföreningar med mera. Att sponsra AppSec Research 2010 är 
att hjälpa OWASP fortsätta vara öppet, globalt och oberoende. Alla sponsorserbjudanden innefattar rabatt för 
företag och organisationer som är medlemmar i OWASP. Se sida 4 för information om medlemskap. 

Huvudansvarig för konferensen: John Wilander, john.wilander@owasp.org, 0768-938817 

Sponsringskoordinator: Stefan Pettersson, stefan.pettersson@owasp.org 

Webbsida: http://www.owasp.org/index.php?title=OWASP_AppSec_Research_2010_-_Stockholm,_Sweden 

mailto:john.wilander@owasp.org
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 Sponsringserbjudanden 

Diamantsponsor (1 position) Guldsponsor (4 positioner) Silversponsor (8 positioner) 

Rabatt för OWASP-

medlemmar 

$5.000 $3.000 $2.000 

Utställningsplats  Ja, med förhandsbokning och första val Ja, med förhandsbokning och andra val Ja 

Placering av logo 

 

 

 OWASPs konferenssajt 
 Förhandsmaterial inför konferens 
 Konferensbroschyr 
 Konferensentré 

 OWASPs konferenssajt 
 Förhandsmaterial inför konferens 
 Konferensbroschyr 
 Entré till ett av konferensspåren 

 OWASPs konferenssajt 
 Förhandsmaterial inför konferens 
 Konferensbroschyr 
 Entré till ett av konferensspåren 

Ytterligare synlighet Företagsinformation vid fikautrymmet 

under utbildningsdagarna 21-22/6 

Officiell frukostsponsor båda 

konferensdagarna, företagsinfo vid borden 

  

Placering av 

företagsbeskrivning  

 Helsida i konferensbroschyren 
 Förhandsmaterial inför konferens 

Halvsida i konferensbroschyren Kvartssida i konferensbroschyren 

Företagslitteratur/-

material 

Överst i deltagarpaketet som lämnas ut 

vid registreringen 

I deltagarpaketet som lämnas ut vid 

registreringen 

I deltagarpaketet som lämnas ut vid 

registreringen 

Konferensbiljetter 5 3 2 

Kostnad (USD) $20.000 $9.000 $6.000 
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 Sponsorserbjudanden 

OWASP Party & 

konferensmiddag (1 

position) 

Lunch (1 per dag) Fikarast (2 per dag) Namnbrickor (1 

position) 

Anteckningsblock (1 

position) 

Pennor (1 position) 

Sponsorar Den stora 

konferensmiddagen 

och efterföljande fest 

onsdag kväll 23/6 

Exklusiv lunchvärd 

för konferensen 

(1 dag) 

Exklusiv värd för 

konferensens morgon- 

eller eftermiddagsfika 

(1 dag) 

Förse alla 

konferensdeltagare 

med namnbrickor som 

varumärkesanpassas 

och produceras ihop 

med OWASP 

Förse alla 

konferensdeltagare 

med anteckningsblock 

i A4-format, 

varumärkesanpassade 

och producerade ihop 

med OWASP 

Förse alla 

konferensdeltagare 

med kvalitetspennor 

som 

varumärkesanpassas 

och produceras ihop 

med OWASP 

Sponsorspresentation OWASPs 
konferenssajt samt 
annonsering under 
konferensen  

OWASPs 

konferenssajt 

samt vid 

serveringen 

OWASPs konferenssajt 

samt vid serveringen 

OWASP Conference 

website 

OWASP Conference 

website 

OWASP Conference 

website 

Marknadsföring i 

lokalen 

Vid middagsentrén 

och inne i lokalen 

     

Marknadsföring vid 

speciellt 

sponsorsbord 

 Banners och 

företagsbrochyrer 

Banners och 

företagsbrochyrer 

Företagsbrochyrer Företagsbrochyrer Företagsbrochyrer 

Kostnad (USD) Efter diskussion kring 

upplägg 

$4.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 



 

 

 

OWASP 
AppSec Research, Sthlm 21-24 juni 2010 
Möjligheter för OWASP-medlemmar 

© 2010 COPYRIGHT OWASP FOUNDATION                     www.owasp.org Sida 4 

Fördelar med ett OWASP-medlemskap 

OWASP består av företag, utbildare och enskilda personer från hela världen. I form av en öppen community arbetar alla 

för att skapa fritt tillgängliga artiklar, metoder, verktyg och tekniker. Ett medlemskap i OWASP ger tillgång till 

världsledande kompetens inom säkerhet i webbapplikationer med möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter i att driva 

säkerhetsarbete med människor, processer och teknik.  

 

Fördelar med att vara företagsmedlem: 

 Ert företags logotyp på OWASPs webbsidor 

 Erkännande för stöttande av OWASP-projekt 

 Alla era anställda kan dra fördel av OWASP-rabatter 

 Medlemskapet och ert stöd för OWASP lockar nya affärer till ert företag 

 Ni kan använda OWASP-material och -metoder i ert produktutbud 

 Bra rabatter på sponsring av och deltagande på OWASP-konferenser 

 

Kategori Beskrivning Årsavgift (USD) 

 
Personligt medlemskap 

 
För individuella personer som stödjer OWASPs mål och 
vill bidra finansiellt till verksamheten.  
 

 
$50 

 
Akademiska 
utbildningsorganisationer 
och icke-vinstdrivande 
organisationer 

 Global uppmärksamhet för ert universitet 

 Uppmärksammad som supporter genom att ha 
er logotyp på OWASs webbsidor 

 OWASP och universitetet kan gemensamt 
marknadsföra season of code-event som 
finansierar studenters och fakultetsanställdas 
säkerhetsforskning 

 OWASP och universitetet kan anordna 
gemensamma säkerhetsseminarier och 
utbildning kring OWASP-verktyg och -metoder 

 
GRATIS 

Företagsmedlemmar   Möjlighet att ha bannerannons på OWASPs 
förstasida i 30 dagar kostnadsfritt 

 Bli en officiell OWASP supporter genom att ha er 
logotyp på OWASPs webbsidor 

 Möjlighet att påverka via Global Industry 
Committee 

 En del av årsavgiften går till ert lokala OWASP 
chapter, i det här fallet OWASP Sweden 

 Möjlighet att vara värd för ett OWASP-möte för 
att höja säkerhetsmedvetenheten hos er 
personal  

 

$5.000 

 
 
För mer information om OWASP-medlemskap gå till http://www.owasp.org/Membership eller kontakta Kate Hartmann 
OWASP Operations Director, kate.hartmann@owasp.org.

http://www.owasp.org/Membership
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Exponering!        Nätverk! 

       
(OWASP AppSec US 2008, NY)           (OWASP EU Summit 2008, Portugal) 

Diskutera!    Dela! 

       
(OWASP AppSec US 2008, NY)    (OWASP EU Summit 2008, Portugal) 
 

Communityn till ert förfogande! 

 
 

Bli en av våra stolta OWASP-sponsorer! 


