
Förra året var det över 200 besökare, nu får du chansen att möta ännu fler. Vill du visa upp 
ditt företag och nyttja marknadsföringsmöjligheter på höstens stora träff för näringslivet? 
Ta del av våra exklusiva utställarpaket för att få maximal exponering både inför, under och efter eventet. 

Väsby Promotion   08-590 327 00
Kanalvägen 10 C, 3 tr  info@vasbypromotion.se
194 61 Upplands Väsby  www.vasbypromotion.se

• Utställningsyta på 2x2 m med plats för roll-up och ståbord
• Er företagslogotyp på programbladet, A5-kort, programkort, landningssidan 

• 6 st entrébiljetter (att ge till dina kunder) inklusive lunch och föreläsningar 

• Synlighet på Breddenträdet (värde ca 25.000 kr/v.) 

 

 

 

VÅRA
UTSTÄLLAR-

PAKET

För mer information och bokning - Kontakta Marie Östling, marie.ostling@vasbypromotion.se, tel 073-910 84 13. 
Tid och plats: 9 oktober kl: 11.30-17.45 på Scandic Infra City, Galleriet / Congress Hall, Kanalvägen 10, Upplands Väsby.

Synlighet på  
Breddenträdet 

(Värde  
25.000kr)

 

Pris: 3.450 kr exkl. moms

Pris: 13.450 kr exkl. moms

Synliggör din verksamhet 
på Näringslivsdagen!

• Plats för en roll-up vid Näringslivsdagens mingelyta 

• Del av ståbord 

• 2 st entrébiljetter (att ge till dina kollegor) inklusive lunch och föreläsningar
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Monterpaket Plus

Roll-up-paket

• Utställningsyta på 2x2 m med plats för roll-up och ståbord
• Företagets logotyp på programbladet, A5-kort, programkort, landningssidan
• 2 st entrébiljetter (att ge till dina kollegor) inklusive lunch och föreläsningar

Monterpaket Bas

Pris: 9.450 kr exkl. moms

Extra bra 
synlighet!

ÖVRIG MARKNADSFÖRING 

 

INNAN 

Kommunikation och annonsering i lokal 
press samt synlighet i sociala medier, 
digital exponering på eventets unika land-
ningssida (endast Monterpaket Plus och 
Bas), nyhetsbrev, pressrelease om 
Näringslivsdagen. Synlighet på Bredden-
trädet (endast Monterpaket Plus). 
 

PÅ PLATS 

Logotyp på A5 kort  
Logotyp på programbladet 
Logotyp på programkorten (endast  
Monterpaket Plus och Bas) 
 

EFTER 

Uppföljning av eventet med foton och film 
samt övrig kommunikation i våra kanaler. 
Nyhetsbrev från Väsby Promotion till alla i 
vårt register. Pressrelease om dagens utfall 
och upplevelse.Kontakta oss om du vill skräddarsy ditt utställarpaket!


