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VÅGAR DU MISSA
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NÄRINGSLIVSDAG 2017 OCH 2018 PÅ 20 SEKUNDER

SVERIGES BÄSTA NÄRINGSLIVSDAG 2019

650    730 

BESÖKARE 
Företagare och beslutsfattare 

från hela nordöstra skåne

2017              2018

34    36 

UTSTÄLLARE
från flera olika branscher

2017           2018



” Helhetsintrycket var mycket proffsigt.
            
                  

” Mycket bra! Välorganiserat, generöst, inspirerande! Rätt människor på plats!

” Tack för en fint arrangerad mässa. Tyckte det var en trevlig dag och kul 
    att det var så mycket folk som kom!
 

” Bra och inspirationsrik dag!
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HUVUDSPONSOR  

Som huvudsponsor blir ditt företag synligt/exponeras 

i all annonsering före, under och efter dagen. 

Ditt företag exponeras: 

 på hemsidan: www.sverigesbastanaringslivsdag.se 
 i allt annonseringsmaterial (tidningar och internet)
 i programmet
 ute på flygplatsen 
 i olika sammanhang under dagen 
 under kvällsminglet

Möjlighet finns att lämna material och texter som 
tillsammans med loggan visas på avgångsmonitorer i flyghallarna.

Kostnad: 50 000 kr exkl. moms.

Antal platser: 5 st
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DAGSPONSOR
Som dagsponsor blir ditt företag synligt/exponeras under dagen 

som del av sponsorannonsering.

Ditt företag exponeras: 

 på hemsidan: www.sverigesbastanaringslivsdag.se
 i programmet
 i samtliga lokaler under dagen
 i olika sammanhang under dagen 

Kostnad: 10 000 kr exkl. moms.

Antal platser: 10 st
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BLI UTSTÄLLARE  
Som utställare får du en möjlighet att under dagen 

exponera ditt företag, träffa potentiella kunder 

och skapa nya affärskontakter. 

Vi tillhandahåller:

 en monterplats på ca 2 x 2 meter 
 inklusive 2 ståbord samt utrymme för egna roll-ups 
 eller liknande 
 el och wifi finns på plats 
 Du kan boka en eller flera platser beroende på behov
 av utrymme

Kostnad 5 000 kr/monterplats exkl. moms.



Kontakta oss gärna för mer info:

Skåne Nordost

Malin Wildt-Persson 
Utvecklingsledare

Mobil: 072-885 78 98 

E-mail: malin.wildt-persson@kristianstad.se

Hemsida: www.sverigesbastanaringslivsdag.se
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