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Vill ni visa upp ert företag?
Bli utställare eller partner till konferensen
Future and Welfare 2021, 3–4 mars i Malmö!
Future and Welfare är en årlig nationell välfärdskonferens som samlar
ca 200 kommunala politiker och tjänstemän från norr till söder. Nu
söker vi företag som vill ta chansen att visa upp sig för
konferensbesökarna genom att bli partner eller utställare hos oss!

Bli utställare
Under konferensens erbjuder vi ett begränsat antal företag möjlighet
att ställa ut och marknadsföra sig för Sveriges kommuner. Vi kommer
att ge denna möjlighet till företag i olika branscher, så att varje
utställande företag ensamt representerar sin bransch. En unik chans,
kort sagt!
Vill ni bli utställare? Kontakta oss på info@futureandwelfare.com eller
0733-530094.

Bli konferenspartner
Vill ni synas extra mycket under konferensen – på scen, i pauser och
med ett inslag i själva programmet? Välj mellan partnerpaketen på
nästa sida!
Vill ni bli vår konferenspartner? Kontakta oss på
info@futureandwelfare.com eller 0733-530094.
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www.piku.se | www.futureandwelfare.com

Huvudpartner (1 plats)
• Utställningsplats
• 15 min talartid i programmet (dagtid)
• Material på scen under båda dagarna
• Bildspel på stora skärmen (middag kväll 18 maj)
• Tillträde till dagsprogrammen inkl. mingel och middag
• Synlighet i vår digitala sändning av konferensen
• Goodiebags till deltagarna
• Er logotyp i 2 av våra utskick till ca 22.000 beslutsfattare i landets kommuner & regioner

100.000 kr
(exkl moms)

Partner, nivå 1
• Utställningsplats
• Tillträde till dagsprogrammen (2 personer) ) inkl.
mingel och 3-rättersmiddag
• Reklamplats (logotyp) på vår hemsida samt i 2 av
våra utskick till ca 22.000 beslutsfattare i landets
kommuner/regioner

50.000 kr
(exkl moms)

Partner, nivå 2
• Utställningsplats
• Tillträde till dagsprogrammen (2 personer)
• Reklamplats (logotyp) på vår hemsida

30.000 kr
(exkl moms)
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