MÖTESPLATSEN
FÖR EN SMARTARE
SAMHÄLLSUTVECKLING

PAR T NER- OCH U TS TÄ L L A RINF O RM ATIO N

VAR PÅ PLATS NÄR BESLUTSFATTARNA
INOM HÅLLBARHET MÖTS

Det senaste inom hållbar samhällsutveckling
Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är aktuellt, inspirerande och utbildande!
Besökarna har avsatt tid och pengar för att ta sig till dagarna, vilket säkerställer
engagerade och nyfikna deltagare som har stort inflytande över investeringar i det
offentliga Sverige.

Arena för goda offentliga affärer
Som utställare är ni i centrum för det offentliga Sverige och deltar vid mötesplatsen för
att stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter. Ert deltagande erbjuder många
möjligheter till kontakt utöver själva utställningen, så som gemensamma luncher, fika,
mingel och bankett där ni kan påverka och visa på fördelarna med ert budskap på ett
oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger positiva effekter inte bara under utan
även långt efter genomförandet.

Kommunicera direkt med beslutsfattarna
De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas finns på
plats! Du träffar bland annat Hållbarhetsansvariga, utvecklingschefer, Miljö-chefer,
Stadsplaneringsansvariga verksamhetschefer och ledningsgrupper från kommuner,
myndigheter och regioner, samt personer som har stort inflytande över investeringar
i det offentliga Sverige på ett och samma ställe.
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PRISER OCH VILLKOR
Utställningen och konferensen arrangeras i samspel med varandra. Det
finns flera möjligheter att kommunicera varumärke, produkter och tjänster
genom val av utställarpaket BASIC, PREMIUM eller PARTNER. Läs mer om
dina möjligheter på sidorna 4-6.
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BASIC
• Exponeringsyta, ca 2×2 meter i årets utställning, 4×2 meter
mot tillägg. (Öppen yta)
• El och W-lan
• En stol och ett bord
• Logotyp i utställarförteckning på Offentlig Chefs webbplats,
nyhetsbrev och inbjudningar
• Två stycken fullvärdiga deltagarbiljetter*.
• Möjlighet att köpa till ytterligare tre deltagarbiljetter á 3900
kronor styck (ordinarie pris 6900 kronor styck)

PRIS: 39 000 KR
Samtliga priser anges exklusive moms

Konferensdeltagande
och middag med
underhållning ingår:
I samtliga alternativ ingår två inträdesbiljetter
till hela seminarieprogrammet inklusive
mat, dryck och underhållning. Utställare
får därutöver köpa ytterligare tre
seminariebiljetter för 3 900 kronor styck
(ordinarie pris 6 900 kronor).
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PREMIUM
• Exponeringsyta, ca 2×2 meter i
årets utställning, 4×2 meter mot
tillägg. (Öppen yta)
• El och W-lan
• En stol och ett bord
• Logotyp i utställarförteckning
på Offentlig Chefs webbplats,
nyhetsbrev och inbjudningar
• Två stycken fullvärdiga
deltagarbiljetter*.

• Helsidesannons, 210×297 mm
+ 3 mm utfall, i specialutgåva
av tidningen Offentliga Affärer
inför Offentlig Chef 2020.
• Powerpoint-presentation
alternativt reklamfilm på stora
scenen (max 1 minut)
• Två veckors annonsering via
vår webb (300x600px) eller
nyhetsbrev (640x100px)
OBS! Begränsat antal tillfällen,
först till kvarn gäller.

• Möjlighet att köpa till ytterligare
tre deltagarbiljetter á 3900 kronor
styck (ordinarie pris 6900 kronor
styck)

PRIS: 57 000 KR
Samtliga priser anges exklusive moms

Konferensdeltagande
och middag med
underhållning ingår:
I samtliga alternativ ingår två inträdesbiljetter
till hela seminarieprogrammet inklusive
mat, dryck och underhållning. Utställare
får därutöver köpa ytterligare tre
seminariebiljetter för 3 900 kronor styck
(ordinarie pris 6 900 kronor).

5

PARTNER*
• Möjlighet till egen föreläsning under
parallella seminariespår (efter
godkännande av årets programråd
samt arrangören)

• Logotyp i utställarförteckning
på Offentlig Chefs webbplats,
nyhetsbrev och inbjudningar

• Exponeringsyta, ca 2×2 meter i årets
utställning, 4×2 meter mot tillägg.
(Öppen yta)

• El, wifi, en stol och ett bord

• Exponering som partner i tryckt
och digitalt program
• Möjlighet att ingå i årets programråd

• Helsidesannons 210×297 mm +
3 mm utfall, i specialutgåva av
tidningen Offentliga Affärer inför
Offentlig Chef 2020.
• Två veckors annonsering via vår
webb (300x600px) eller nyhetsbrev
(640x100px)

Konferensdeltagande
och middag med
underhållning ingår:
I partnerpaketet ingår fyra inträdesbiljetter
till hela seminarieprogrammet inklusive
mat, dryck och middag med underhållning.
Som partner får ni därutöver köpa
obegränsat med deltagarbiljetter för
3 900 kronor styck (ordinarie pris 6 900
kronor) inom er organisation.

• Som partner under Offentlig Chef
2020 ingår det även att man ska
göra fyra riktade utskick till sina
kunder/nätverk
• Fyra stycken fullvärdiga
deltagarbiljetter*
• Möjlighet att köpa till ett
obegränsat antal deltagarbiljetter
inom din organisation á 3900
kronor styck (ordinarie pris 6900
kronor styck)

PRIS: 95 000 KR
*Endast utvalda företag och organisationer
Samtliga priser anges exklusive moms
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SAGT OM VÅRA EVENT
”Ett välbesökt event som ger
möjligheter för smarta lösningar”
eFörvaltningsdagarna är ett välbesökt event som tar upp
aktuella frågor inom e-förvaltning, där man får träffa
deltagare och diskutera smarta och effektiva
lösningar för våra verksamheter.
Claes Bengtsson,
Knowit

”Bra evenemang och
toppen med olika
seminarier så man kunde
välja det som var aktuellt
för just oss. Hela vår grupp
var mycket nöjda!”
Jan Olof Ragnarsson,
Kommunchef, Kils kommun

”Det jag upplevde som värdefullast med
Trygg & Säker 2018 var dels inspirerande
föreläsningar där jag kunde ta med mig
tips in i min arbetsvardag men också
möjligheten att nätverka med potentiella
uppdragsgivare som var i behov av
frivilligresurser. ”
Maria Öst, Kommunikatör, Lottakåren.

”Intressant att höra vad andra har gjort”
Det som var värdefullast med Publikom för mig var att få höra om andras kunskap
och erfarenheter om kommunikation. Det var intressant att höra hur andra har
gjort, vilket gjorde att man fick råg i ryggen att åka hem och utveckla sitt eget
förhållningssätt till att kommunicera och våga mer. Nyttigt att även få ett nätverk av
likasinnade som jobbar med samma sak.

Annette Palmqvist,
Näringslivsstrateg Dals-Eds kommun
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