Aktuell Hållbarhet Arena i Almedalen
Viktigaste mötesplatsen för hållbarhetsfrågor sedan 2009
Datum: 3 – 6 juli 2017
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby
Tid: kl. 08:00-23:00 varje dag.
Arrangör: Aktuell Hållbarhet – Nordens ledande kunskaps- och medieföretag om hållbar utveckling.
Under många år har vi framgångsrikt skapat uppmärksamhet kring hållbarhetsfrågorna i Almedalen genom att
arrangera en oberoende arena där företag, myndigheter, kommuner, landsting, branschorganisationer och övriga
intressenter har möjlighet att hålla egna seminarier. Seminarierna fokuserar alla på hållbar utveckling ur
ekonomiska, sociala eller miljömässiga perspektiv.
Aktuell Hållbarhet tar hand om allt det praktiska på plats och minimerar arbetet för dig som seminariehållare. Vi
låter dig fokusera på det som är viktigt, nämligen att sprida budskap samt att nätverka och knyta kontakter.
Som oberoende medieaktör samlar vi de centrala aktörerna och åhörarna på ett och samma ställe. Vi livesänder
ditt seminarium online och vi ser till så att du får nätverka med viktiga personer av värde för din organisation.
Alla seminariehållare har möjlighet att dra nytta av varandras nätverk och kompetens och med hjälp av Aktuell
Hållbarhets stora läsekrets och starka marknadsföringskapacitet attraherar vi en mycket stor och viktig målgrupp.
Vi uppskattar att drygt 4 000 nyckelpersoner besöker arenan under veckan för att ta del av 40 lärorika och
inspirerande seminarier, debatter och mingel. Utöver det tar tusentals läsare och tittare del av allt som händer
online. Alla är nyfikna på Almedalen!
Traditionsenligt avslutar vi veckan med att bjuda in till Stora Hållbarhetskvällen där många de mest inflytelserika
hållbarhetsprofilerna medverkar. Trots att vi har plats för flera hundra gäster är det svårt att komma in och många
köar länge för att få medverka vid det som utsetts till ett av Almedalens viktigaste och mest populära mingel. Du
som seminariehållare har självklart platsgaranti.
NYTT för 2017 : Extra seminariedag, måndag 3 juli med fokus på en kommunal publik. Dagen avslutas med exklusivt
kommunledarmingel där vi delar ut pris till Sveriges Miljöbästa Kommun. (Se separat information)
Vill du hålla ett eget seminarium i vår arena 2017? Hör av dig snarast för tiderna går åt fort!
2016 års program och filmade seminarier hittar du här: http://www.aktuellhallbarhet.se/konferens/aktuellhallbarhet-arena-2016/
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.Håll ett seminarium!.
.- driv en viktig fråga för din organisation.
Vill du hålla ett eget seminarium i vår arena 2017? Hör av dig snarast för tiderna går åt fort!
Seminarietiderna är 45 minuter långa och startar varje hel timme från 08.00 fram till kl. 18.00.
(Måndagens seminarier måste vara riktade till kommunal publik)
Seminariepaket
-

79 000 kr

Seminarietid om 45 min.
Annons i tidningen som kommer ut inför Almedalen (1/4-sida, värde 16 200 kr)
Livesändning av ert seminarium på aktuellhallbarhet.se med över 20 000 besökare under veckan.
Tillgång till filmen i efterhand att använda på det sätt ni själva önskar.
Ert seminarium ingår i Aktuell Hållbarhets officiella programblad.
3 st VIP-biljetter till Stora Hållbarhetskvällen torsdag kväll, med platsgaranti.

.Arrangera ett eget mingel!.
.- nätverka och skapa relationer.
Kvällstid finns möjlighet för er organisation att arrangera ett eget mingel i Arenan. Vi hjälper er att skapa en naturlig
mötesplats där era viktigaste kunder, samarbetspartners och andra intressenter närvarar under avslappnade
former. Bokningsbara mingeltider finns mellan kl. 19.00 - 23.00 under tisdag och onsdag. Måndag kväll är bokad för
kommunledarmingel och torsdag kväll är bokad för Stora Hållbarhetskvällen. Kostnaden varierar beroende på
engagemang och omfattning.
Kvällsmingel
-

Pris mot offert

Tillgång till hela arenan för aktivitet mellan kl. 19.00 -23.00.
Ni kan utnyttja hela arenan och ta emot upp till 400 personer.
Fullständiga rättigheter.
Tillgång till catering och eventpersonal.
Hjälp med marknadsföring och inbjudningar.

.Ställ ut!.
.- nätverka och skapa relationer.
Under veckan passerar drygt 4 000 personer med inflytande i hållbarhetsfrågor genom arenan. Några av Sveriges
viktigaste beslutsfattare och opinionsbildare tillbringar tid i området. Det gör att det finns goda möjligheter för ert
företag eller organisation att effektivt kommunicera med besökarna.
Monter/Utställarplats 14 000 kr/kvm för fyra dagar 4-6 juli, minimun 35 000 kr
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