
 

   

 
 
 
 

Sponsorsmeny för Social Innovation Summit 2016 
 

 
Välkommen	  att	  sponsra	  Social	  Innovation	  Summit	  –	  Sveriges	  årliga	  mötesplats	  för	  social	  innovation.	  
Här	  samlas	  entreprenörer,	  förändringsagenter,	  innovatörer,	  beslutsfattare,	  investerare	  och	  
finansiärer	  för	  att	  hitta	  nya,	  innovativa	  lösningar	  på	  några	  av	  våra	  mest	  angelägna	  
samhällsutmaningar.	  	  
	  
Datum:	   	   Tisdag	  25-‐onsdag	  26	  oktober	  2016	  
Plats:	  	   	   Slagthuset	  
Adress:	   	   Jörgen	  Kocksgatan	  7A,	  Malmö	  
  
  
  
GULD  HUVUDSPONSOR  (max  1  organisation)   

• Konferensbiljetter	  5	  personer	  inklusive	  fika	  och	  luncher	  samt	  kvällsarrangemang	  den	  25	  
oktober.	  

• Exponering	  med	  logotype	  och	  omnämnande	  i	  konferensprogram,	  konferens-‐app,	  i	  PPT-‐flödet	  
under	  pauser,	  nyhetsbrev,	  sisummit.se,	  socialinnovation.se	  och	  sociala	  medier	  (Facebook,	  
Twitter,	  LinkedIn).	  

• Intervju	  och	  publicering	  på	  socialinnovation.se	  (med	  över	  5.000	  läsare)	  på	  temat	  ”Därför	  
sponsrar	  vi	  Social	  Innovation	  Summit”.	  

• Föreläsning	  i	  er	  organisation	  (1	  h)	  av	  Mötesplats	  Social	  Innovation	  på	  temat	  
Samhällsutmaningar	  som	  drivkraft	  för	  innovation	  och	  affärsutveckling	  (exkl	  ev	  resekostnader	  
och	  boende	  för	  föreläsaren).	  

• Nyckelband	  (lanyards)	  med	  logotype	  som	  namnskyltar	  till	  alla	  konferensdeltagare.	  
• Vattenflaska	  med	  logotype	  till	  alla	  konferensdeltagare.	  

  
Investering:  200  000  kr  exkl   moms  
  
  



 

SILVER-‐SPONSOR  (max  5  organisationer)  
• Konferensbiljetter	  2	  personer	  inklusive	  fika	  och	  luncher	  samt	  kvällsarrangemang	  den	  25	  

oktober.	  
• Exponering	  med	  logotype	  och	  omnämnande	  i	  konferensprogram,	  konferens-‐app,	  i	  PPT-‐flödet	  

under	  pauser,	  nyhetsbrev,	  sisummit.se,	  socialinnovation.se	  och	  sociala	  medier	  (Facebook,	  
Twitter,	  LinkedIn).	  

• Intervju	  och	  publicering	  på	  socialinnovation.se	  (med	  över	  5.000	  läsare)	  på	  temat	  ”Därför	  
sponsrar	  vi	  Social	  Innovation	  Summit”.	  

  
Investering:  100  000  kr  exkl   moms  
  
  
  
BRONS-‐SPONSOR  

Picknick	  i	  det	  gröna	  –	  nya	  möten	  med	  nya	  vänner	  
I	  Summit	  Salongen	  skapar	  vi	  ett	  härligt	  grönskande	  picknickområde	  och	  erbjuder	  lunchkorgar	  
för	  4	  personer	  per	  picknickfilt,	  med	  plats	  för	  8	  grupper	  per	  dag.	  Konferensgästerna	  bokar	  sig	  på	  
plats	  i	  picknickområdet,	  och	  sedan	  slumpas	  man	  ihop	  med	  3	  nya	  vänner.	  Din	  organisation	  
sponsrar	  hela	  gräsmattan	  och	  picknickområdet,	  där	  ni	  får	  fin	  synlighet	  samtidigt	  som	  ni	  bjuder	  
på	  en	  härlig	  upplevelse.	  

  
Investering:  25  000  kr  per  dag  exkl   moms    

  
  
 
 

Vi	  ser	  fram	  emot	  din	  medverkan	  som	  sponsor	  under	  	  
Social	  Innovation	  Summit	  på	  Slagthuset	  i	  Malmö	  den	  25-‐26	  oktober!	  

	  
Hjärtligt	  välkommen!	  

 


