Välkommen till konferensen Biogas 2020 – Guldruschen
Kom och lär mer om vad som händer inom biogasområdet och träffa ledande företag, forskare och myndighetsföreträdare den 7–8 oktober 2020 i Kalmar. Utvecklingen inom biogas, fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet m.m men också fördjupningar om hur man får det att hända i praktiken med exempel från hela landet
och utblickar internationellt. Se de mest hållbara fordonen och träffa utställande företag. Och inte minst, ta
chansen och hör om hur man i Kalmarregionen har lagt grunden för en guldrusch för biogas.
Prospekt för sponsorer
Vi välkomnar företag och andra organisationer som vill associeras med den högklassiga och relevanta
konferensen Biogas 2020 – Guldruschen som hålles 7–8 oktober 2020 i Kalmar. Genom att sponsra
konferensen ges ni möjlighet att stärka ert varumärke för en intressant blandning av deltagare från myndigheter, företag och akademi. Vi räknar med 200 till 300 deltagare men via marknadsföring, dokumentation och press kommer vi att nå många fler. Det finns tre sätt att sponsra: Antingen som Guld- eller
Silversponsor eller genom att sponsra enskilda delar av konferensen. Vad som ingår i sponsorpaketen
framgår nedan.

Marknadsföringsaktivitet

Guld

Silver

Visuell exponering på bildskärm inför
varje session
Visuell exponering i trycksak ”Biogas i
Kalmar” inför konferensen
Logotyp och 50-ordsbeskrivning i program
som delas ut till alla deltagare
Möjlighet att lägga in en folder/infoblad i
konferensens dokumentation
Lista med mailadresser i Excel-format
Företagslogotyp och länk till hemsida på
konferenshemsidor
Tillgång till mötesrum (inom gångavstånd)
En premiumplats på utställningsdelen
En utställningsplats för roll-up eller liknande
Konferensavgift tre deltagare
Konferensavgift en deltagare

Att vara guldsponsor kostar 50 000 SEK ex moms, silversponsor 20 000 SEK ex moms. Dessutom finns
möjlighet att sponsra enskilda delar av konferensen, som till exempel middagen eller kvällens underhållning, med omnämnande. Diskutera gärna era önskemål med oss!
Om ni är intresserade av att samarbeta genom sponsring – kontakta:
Stefan Halldorf, energi@halldorf.com eller 0735-305007
Mats Eklund, mats.eklund@liu.se eller 0708-282307
Konferensen arrangeras av BiogasBoost, BRC, Drive LBG, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län
och Region Kalmar län.
https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/miljo/biogas-2020-guldruschen/

