SPONSORMÖJLIGHETER
GÖTEBORG 6–7 MAJ 2019

STÄRK ERT VARUMÄRKE PÅ ENERGISEKTORNS VIKTASTE MÖTESPLATS
Som sponsor får ni exponering, både inför och under genomförandet av konferensen och får genom
en unik paketering stärka ert varumärke och synlighet mot beslutsfattare ifrån energisektorn.
GULDSPONSOR – 65 000 kronor exklusive moms
•
•
•
•
•
•
•
•

4 fria registreringar till konferensen, inklusive lunch, kaffe samt kvällsmingel
4 fria registreringar till nätverksmiddag 6 maj, inklusive 3rätters med dryck
Möjlighet till möte med Energimyndighetens portföljutvecklare för att sy ihop
matchmaking med start up - 8 maj
Intervju/medverkan i nyhetsbrev – med fokus på nyheter och innovation
Helsidesannons i det tryckta programbladet
Möjlighet till utställningsplats (2x2m) utanför konferenssalen den 7 maj
Exponering som guldsponsor i tryckt programblad, samt digitalt på
Power Circle Summits hemsida (startsidan), i utskick och i övrig kommunikation
Logotyp på skyltar i och utanför konferenssalen

SILVERSPONSOR – 30 000 kronor exklusive moms
•
•
•
•
•
•

2 fria registreringar till konferensen, inklusive lunch, kaffe samt kvällsmingel
2 fria registreringar till nätverksmiddag 6 maj, inklusive 3rätters med dryck
Halvsidesannons i det tryckta programbladet
Möjlighet till utställningsplats (2x2m) utanför konferenssalen den 7 maj
Exponering som silversponsor i tryckt programblad, samt digitalt på
Power Circle Summits hemsida (startsidan), i utskick och i övrig kommunikation
Logotyp på skyltar i och utanför konferenssalen

KONTAKT
Anna Wolf
anna.wolf@powercircle.org

BRONSSPONSOR – 20 000 kronor exklusive moms
•
•
•
•
•
•

1 fri registrering till konferensen, inklusive lunch, kaffe samt kvällsmingel
1 fri registrering till nätverksmiddag 6 maj, inklusive 3rätters med dryck
Annons – en kvart sida - i det tryckta programbladet
Möjlighet till utställningsplats (2x2m) utanför konferenssalen den 7 maj
Exponering som bronssponsor i tryckt programblad, samt digitalt på
Power Circle Summits hemsida (startsidan), i utskick och i övrig kommunikation
Logotyp på skyltar i och utanför konferenssalen

Arrangörer:

+46 709 540 002

Pia Nyzell
pia.nyzell@svenskamassan.se
+46 31 708 80 83

