Utställarpaket – Offentliga rummet 2015
Färdiga paket som kan kompletteras.

Hel (45 000 kr):
o Yta i utställningen (4x2 m2), möblering (två ståbord), elförbrukning samt städning.
o Konferensavgift för två personer (tillkommande deltagare kostar 6 000 kr per person).
o Roll-ups är tillåtna i montern, de(n) ska stå i bakkant av montern och den sammanlagda bredden
får inte överstiga 4 meter.
o Skyltning (med företagsnamn).
o Logotyp + en bild visas på skärmar i gemensamma utrymmen.
o Logotyp på konferensens flersidesannons i Dagens Samhälle.
o Premiumplats i Offentliga Rummets nyhetsbrev för presentation av utställare
(drygt 5 000 prenumeranter).
o Logotyp på konferenshemsidan.
o Logotyp och presentationsutrymme på konferens utställarsida (max 400 tecken).
o Deltagande på förstakvällsaktivitet och bankett ingår för registrerade deltagare.
o Deltagarlista med namn, organisation och titel.

Halv (30 000 kr):
o Yta i utställningen (2x2 m2), möblering (ett ståbord), elförbrukning samt städning.
o Konferensavgift för två personer (tillkommande deltagare kostar 6000 kr per person, max två
extradeltagare får anmälas)
o Roll-ups är tillåtna i montern, de(n) ska stå i bakkant av montern och den sammanlagda bredden
får inte överstiga 2 meter.
o Skyltning (med företagsnamn).
o Logotyp + en bild visas på skärmar i gemensamma utrymmen.
o Logotyp på konferensens flersidesannons i Dagens Samhälle.
o Plats i Offentliga Rummets nyhetsbrev för presentation av utställare (drygt 5 000 prenumeranter).
o Logotyp på konferenshemsidan.
o Logotyp och presentationsutrymme på konferens utställarsida (max 300 tecken).
o Deltagande på förstakvällsaktivitet och bankett ingår för registrerade deltagare.
o Deltagarlista med namn, organisation och titel.

Kvart (15 000 kr):
o Yta i utställningen (1x2 m2), möblering (ett ståbord), elförbrukning samt städning.
o Konferensavgift för en person (tillkommande deltagare kostar 6 000 kr per person, max en
extradeltagare får anmälas)
o Roll-ups är tillåtna i montern, men de(n) ska stå i bakkant av montern och den sammanlagda
bredden får inte överstiga 1 meter.
o Skyltning (med företagsnamn).
o Logotyp på konferensens flersidesannons i Dagens Samhälle.
o Plats i Offentliga Rummets nyhetsbrev för presentation av utställare (drygt 5000 prenumeranter).
o Logotyp på konferenshemsidan.
o Logotyp och presentationsutrymme på konferens utställarsida (max 200 tecken).
o Deltagande på förstakvällsaktivitet och bankett ingår för registrerade deltagare.
o Deltagarlista med namn, organisation och titel.

Utställarpaket – Offentliga rummet 2015
Färdiga paket som kan kompletteras.

Samutställare:
Det går att ställa ut mer än ett företag/organisation i varje monter. Boka på en eller två samutställare till
ett redan bokat paket. Detta paket måste vara ett halv eller ett hel paket. För kvarts paket finns inte
möjligheten med samutställare.
Hel paket max två extra samutställare

5 000 kr/samutställare

Halv paket max en extra samutställare

5 000 kr/samutställare

Kvarts paket inte möjligt att lägga till samutställare
o Skyltning (med företagsnamn). OBS! På samma skylt som hel- eller halvpartnern.
o Logotyp på konferenshemsidan
o Logotyp och presentationsutrymme på konferenshemsida (max 200 tecken)
o Deltagarlista med namn, organisation och titel
o Inga deltagare ingår i samutställarpaketet.
o Alla kostnader som avser samutställarpaketet faktureras till hel- eller halvpartnern, ingenting
faktureras till det samutställande partnerföretaget.

