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Partner & utställare

!
Vår ambition är att Samhällsbyggnadsdagen ska återspegla så många grenar
som möjligt inom sektorn, oavsett om du är specialist, student eller chef.
Alla ska kunna hitta ett spår som lockar just dem, för att kunna utvecklas kunskapsmässigt.
Vi vill också främja kunskapsutbyte mellan besökarna, utställare, partners samt talare och
uppmuntrar därför alla till att dela med sig av sina erfarenheter.

Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna

Kort fakta om
konferensen
"
$
#
PRISUTDELNING
Förutom alla seminarier och
fantastiska nätverksmöjligheter delas
det under samhällsbyggnadsdagarna
även ut ett antal priser kvällens
galamiddag.
Bästa Examensarbete inom
fastighetsrätt och fastighetsjuridik
Clarence Morberg-priset
Årets Samhällsbyggare & Excellence
in Civil Engineering.

BESÖKARE
& ANTAL

Varje år besöker omkring 700
deltagare konferensen. Det är en
bred blandning av gäster, allt från
studenter och ny-utexaminerade
inom branchen, till politiska proﬁler,
bolagsledningar och forskare inom
olika relevanta områden.

SEMINARIER
& PROGRAMSPÅR
6 Programspår med parallella
seminarier samt gemensamma pass

Konferensens program
FASTIGHETS VÄRDERING

INFRASTRUKTUR

HÅLLBART
BYGGANDE

FRAMTIDENS
BOENDE

H Å L L B A RT
S A M H Ä L LS BYG G A N D E

PLANER &

FA ST I G H E TS J U R I D I K

Årets tema:
Hållbart samhällsbyggande

%

Begreppet Samhällsbyggnad är stort! Det inkluderar hela vårt samhälle och
alla oss som verkar, lever och bor i det.
Det är allt från teknik; byggteknik, anläggningsprojektering, geoteknik,
konstruktion, byggmaterial, BIM och GIS till ekonomi; fastighetsförvaltning,
analys, värdering, finansiering till juridik; lantmäteri, exploateringsfrågor,
mark- och planfrågor, skogs- och lantbruksfrågor och mycket mer.
Dessutom innefattar samhällsbyggande många av de mer övergripande
frågorna om hur vi planerar staden och landsbygden, hur vi bygger
fungerande och prisvärda bostäder, hur vi arbetar med forskning för att
föra sektorn framåt och hur vi skapar ett hållbart samhällsbyggande.

kategorier partners
&

HUVUDPARTNER

&

PARTNER

Tillgång till monterplats, 5 x 2m

Tillgång till monterplats, 3 x 2m

Synlighet i SBs marknadsföring och utskick

Synlighet i SBs marknadsföring och utskick

Hemsida, program, nyhetsbrev och sociala medier

Hemsida, program, nyhetsbrev och sociala medier

10 st ordinarie deltagarbiljetter till
konferensen.

5 st ordinarie deltagarbiljetter till konferensen.

25% rabatt på alla tillkommande biljetter

Annonspaket Medium inkluderat

Får anordna 3 st programpass
Med programinnehåll och talare. Max: 50 min.

Annonspaket Large inkluderat
Möjlighet att medverka i SB- Podcast

25% rabatt på alla tillkommande biljetter

PRISLAPP partners
&

&

Huvudpartner

Partner

Se speciﬁkation på
föregående sida

Se speciﬁkation på
föregående sida

99 000 SEK

59 000 SEK

kategorier utställare
'

GULD

'

SILVER

'

BRONS

Tillgång till monterplats, 2 x 2m

Tillgång till monterplats, 2 x 1m

Tillgång till monterplats, 1 x 1m

Synlighet i SBs marknadsföring och utskick

Synlighet i SBs marknadsföring och utskick

Synlighet i SBs marknadsföring och utskick

Hemsida, program, nyhetsbrev och sociala medier

Hemsida, program, nyhetsbrev och sociala medier

Hemsida, program, nyhetsbrev och sociala medier

7 st ordinarie deltagarbiljetter till konferensen.

7 st ordinarie deltagarbiljetter till konferensen.

2 st ordinarie deltagarbiljetter till konferensen.

25% rabatt på alla tillkommande biljetter

25% rabatt på allt tillkommande biljetter

25% rabatt på allt tillkommande biljetter

PRISLAPP UTStÄLLARE
'

'

'

Guld

Silver

Brons

Se speciﬁkation på
föregående sida

Se speciﬁkation på
föregående sida

Se speciﬁkation på
föregående sida

49 000 SEK

29 000 SEK

19 000 SEK

HUR GÖR MAN
EN SNYGG
MONTER?
HJÄLP!
Att ta fram en monter som skapar
intryck och följer företagets graﬁska
proﬁl är inte alltid det lättaste och kan
framförallt ta lång tid.
Vi rekomenderar därför City Expo till
alla våra utställare som önskar
assistans och material till mässan.

monterassistans
%

ASSISTANS & RÅDGIVNING FRÅN PROFFS
För de som känner att lite extra assistans eller material önskas rekommenderar vi City
Expo för monterassistans. De har stor vana med lokalen och tidigare års mässa.
De kan hjälpa er med allt från att ta fram förslag på möbler att hyra, till framtagning
av design på monterväggar samt byggnation och möblering på plats. De ser då till att
allting är klart 2h innan konferensen startar.
Dessutom kan de på förfrågan även hjälpa er med monterpersonal om ni t.ex. önskar
sampling av produkter eller liknande.
Att anlita monterassistans är frivilligt och ingenting som är inkluderat I paketen.

annonspaket

(

!

ANNONSPAKET
LARGE

ANNONSPAKET
MEDIUM

)
ANNONSPAKET
SMALL

ANNONSPAKET
(

!

)

ANNONSPAKET
LARGE

ANNONSPAKET
MEDIUM

ANNONSPAKET
SMALL

1/1 sida i Samhällsbyggaren - 2 st.
3 st platsannonser i Samhällsbyggarjobb
Banner på Samhallsbyggarjobb.se i 2 månader
Banner på Samhällsbyggaren.se i 2 månader

1/1 sida i Samhällsbyggaren
2 st platsannonser i Samhällsbyggarjobb.se
Banner på Samhällsbyggaren.se i 1 månad

1/2 sida i Samhällsbyggaren
1 st platsannons i Samhällsbyggarjobb.se

49 000 SEK

29 000 SEK

19 000 SEK

*

Hjälp en student
till #sbdagarna
Som tack för hjälpen lägger vi ut en valfri annons/ﬁlm/information åt er
på våra sociala medier.
2019 hjälpte vi 40 studenter att gå på #sbdagarna
Kostnad: 4995 kr exkl moms (middag ingår)

+

Vill du veta mer
om partnerskap &
utställarpaketen?
INFO@SAMHALLSBYGGARNA .ORG

