Forumet för morgondagens
arbetsplats
WorkSpace Sweden
4–6 februari 2020 på Stockholmsmässan
Utställningen pågår 4–6 februari
Seminarierna äger rum 5–6 februari

Bli Utställare, Partner eller Sponsor
WorkSpace Sweden är en bred mötesplats som på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt ger dig som utställare
unika kontakter med företagsledare och beslutsfattare.
Under två intensiva dagar träffar du många potentiella
kunder som normalt hade tagit betydligt längre tid att
träffa. Här har du möjlighet att träffa utvecklingsorienterade
chefer och beslutsfattare från små till stora företag som
aktivt med ett öppet sinne söker konkreta lösningar,
kunskap och verktyg som förenklar och effektiviserar
deras dagliga arbete. Du får träffa värdefulla kontakter
som du kanske inte hade kommit i kontakt med annars
i en kreativ och inspirerande miljö.
Beroende på ert företags engagemang och mål inom
området, har vi delat in möjligheterna till deltagande
och samarbete i tre olika delar:
Utställare: Ställ ut och visa upp era produkter/tjänster för
en köpstark och beslutsfattande målgrupp på plats vid
genomförandet av WorkSpace Sweden.
Missa inte chansen att vara en del av mötesplatsen för
nätverkande, inspirerande kunskap och utställning!
Partner: Kommunicera ert budskap före, under och efter
WorkSpace Sweden i våra olika kanaler. Nå ut med ert
varumärke och få en unik möjlighet att bli en del av vårt
nätverk och träffa värdefulla affärskontakter.
Sponsor: Skapa förtroende genom att synas i sammanhanget med ert varumärke/logga.

Utställare mini 4 kvm monter
Pris 25 000 kronor exklusive moms
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Logotyp på hemsidan
Bakvägg alu, 2 meter höga
2 stycken 0,5 meter breda sidoväggar, 2 meter höga
1 eluttag 10A
2 spotlights
1 skylt med logotyp, ca 1 m bred x 0,3 m hög
inklusive uppsättning
1 ståbord Hang
Monterstädning – dammsugning av golv i montern
2 biljetter för utställarrepresentanter inklusive
konferens
1 stycken DigiLeads

Utställare 12 kvm monter
Pris 55 000 kronor exklusive moms
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Det finns möjlighet för partnerupplägg. Vid intresse
kontakta oss för upplägg och offert.
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Logotyp på hemsidan
Logotyp i nyhetsbrev
Bakvägg alu, 2 meter höga
2 stycken 0,5 meter breda sidoväggar, 2 meter höga
1 eluttag 10A
4 spotlights
1 skylt med logotyp, ca 1 m bred x 0,3 m hög
inklusive uppsättning
1 ståbord Hang
2 stycken barstol Button
Monterstädning – dammsugning av golv i montern
2 biljetter för utställarrepresentanter inklusive
konferens
6 biljetter till konferens och utställning för inbjudan
3 stycken DigiLeads

Utställare 6 kvm monter
Pris 29 000 kronor exklusive moms
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Logotyp på hemsidan
Bakvägg alu, 2 meter höga
2 stycken 0,5 meter breda sidoväggar, 2 meter höga
1 eluttag 10A
3 spotlights
1 skylt med logotyp, ca 1 m bred x 0,3 m hög
inklusive uppsättning
1 ståbord Hang
1 barstol Button
Monterstädning – dammsugning av golv i montern
2 biljetter för utställarrepresentanter inklusive
konferens
2 stycken DigiLeads

www.workspacesweden.se

Partnerupplägg

Sponsormöjligheter
Det finns flera möjligheter att synas som sponsor.
Kontakta oss för mer information.
Anmälan skickat till
sales.workspacesweden@stockholmsmassan.se
Vänligen maila följande företagsuppgifter för
bokningsbekräftelse:
Utställarpaket
Företagets juridiska namn
Organisationsnummer
Företagets marknadsföringsnamn
Fakturaadress
Kontaktperson /beställare
Telefon
Mailadress
Hemsida
Vänligen bifoga även företagets logotyp som
vektoriserad eps.

Vid frågor och bokning
Kontakta oss på:
sales.workspacesweden@stockholmsmassan.se

