Sponsorpaket Byggmaterialdagarna 2019
26-27 september är det dags för fjärde upplagan av Byggmaterialdagarna. Ett forum skapat för att
lyfta och stärka branschen i framtidstro och samhällsnytta. Byggmaterialdagarna 2019 äger rum på
Radisson Blu Royal Park Frösundavik.
Som sponsor syns och hörs du före, under och efter eventdagarna som samlar ca. 200 deltagare
från kedjeledning samt lokala handlare från branschen. Och naturligtvis bjuder vi också in dina
leverantörskollegor.
Välj mellan tre olika sponsorpaket och ta chansen att förmedla ditt budskap och sprida kännedom
om ditt varumärke. I år har vi utvecklat paketen ett snäpp till för att ge dig ännu starkare exponering
som sponsor. Läs mer om våra erbjudanden på nästa sida.
Gör din anmälan via https://www.webropolsurveys.com/S/CE32FCB18E0B4381.par och ange
vilket av sponsorpaketen du vill ha. 2018 fick vi fulltecknat med guldsponsorer så tänk på att vara
ute i god tid. Först till kvarn gäller!
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Monica Björk

Johan Rosendahl

monica@byggmaterialhandlarna.se

johan.rosendahl@byggmaterialhandlarna.se

070-304 84 21

070- 715 67 41

Vad ingår i ert sponsorskap?
Företagets logotyp i all
kommunikation kring dagarna
Innebär vid marknadsföringsinsatser av Byggmaterialdagarna såsom annonsering både digitalt
(hemsida, sociala medier) och i print (trycksaker).

Större exponering kring mässan
i digitala utskick inför dagarna
Presentera ert innehåll i monter inför dagarna,
(en text på 100 ord)

Guldsponsor

Silversponsor

Bronssponsor
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90.000kr ex moms

60.000kr ex moms

30.000kr ex moms

Presentation av talare i utskick
Ni har möjlighet att stå som avsändare
av en talare i de digitala utskicken
(enl. satt kommunikationsplan).

Nyhet!

Företagets logotyp på hemsidan
Utställningsplats
I utställningsplats ingår tillgång
till el 230V och en yta på 3x2 m.

Frågestund med talare i er monter
i samband med fikapaus

Nyhet!

Vid efterföljande fikapaus bjuder man
in till en frågestund i er monter tillsammans
med er och den av er valda talare.
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Videointro/talarintro
Möjlighet till en kort film från scen i samband
med introduktion av den talare ni står som
avsändare för, max 2 min.

Intervju/Filmdokumentation
Ni kommer att bli intervjuade/synas i
filmdokumentation om Byggmaterialdagarna

Antal biljetter till
Byggmaterialdagarna
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Värde 4.995:-/biljett

Undersökning ingår
Marknadsundersökning som går ut efter
evenemanget och där varje guldsponsor har
möjlighet att ställa frågor till deltagarna.
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