
	  
	  
	  

Inbjudan	  till	  utställare	  
	  

Social	  Innovation	  Summit	  är	  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.	  
	  
Vi	  välkomnar	  organisationer	  och	  företag	  till	  utställningen	  i	  Summit	  Salongen	  –	  en	  fantastisk	  möjlighet	  att	  
nätverka	  med	  personerna	  och	  organisationerna	  i	  framkant	  från	  alla	  sektorer,	  och	  låta	  deltagarna	  uppleva	  era	  
produkter,	  tjänster	  och	  metoder.	  Nya	  möten,	  nya	  möjligheter!	  
	  
Datum:	   	   Tisdag	  25-‐onsdag	  26	  oktober	  2016	  
Plats:	  	   	   Slagthuset	  
Adress:	   	   Jörgen	  Kocksgatan	  7A,	  Malmö	  
	  
Stora	  paketet	  

• Monteryta	  10	  m2	  	  
• Konferensbiljetter	  2	  personer	  inklusive	  fika	  och	  luncher	  samt	  kvällsarrangemang	  den	  25	  

oktober.	  
• 1	  ståbord	  +	  eluttag	  10A	  +	  wifi	  +	  städning	  +	  monterskylt	  med	  er	  logotype.	  
• Exponering	  i	  konferensprogram,	  konferens-‐app,	  nyhetsbrev,	  sisummit.se,	  socialinnovation.se	  

och	  sociala	  medier.	  
• Intervju	  och	  publicering	  på	  socialinnovation.se	  (med	  över	  5.000	  läsare)	  på	  temat	  ”Därför	  

ställer	  min	  organisation	  ut	  på	  Social	  Innovation	  Summit”.	  
	  

Pris:	  30	  000	  kr	  exkl	  moms	  
	  
Lilla	  paketet	  

• Monteryta	  8	  m2	  
• Konferensbiljetter	  2	  personer	  inklusive	  fika	  och	  luncher	  kvällsarrangemang	  den	  25	  oktober.	  
• 1	  ståbord	  +	  eluttag	  10A	  +	  wifi	  +	  städning	  +	  monterskylt	  med	  er	  logotype.	  
• Exponering	  i	  konferensprogram,	  nyhetsbrev,	  sisummit.se,	  socialinnovation.se	  och	  sociala	  

medier.	  
	  

Pris:	  20	  000	  kr	  exkl	  moms	  



	  
Låt	  besökarna	  utforska	  –	  pröva	  –	  uppleva!	  

	   	   	   	  
För	  att	  er	  medverkan	  ska	  bli	  så	  givande	  som	  möjligt	  är	  vårt	  tips	  att	  ni	  planerar	  er	  närvaro	  och	  
aktiviteter	  i	  monterytan	  innan	  ni	  kommer	  dit.	  Det	  kan	  t.ex.	  betyda	  att	  ni	  bjuder	  på	  något,	  visar	  upp	  
något,	  skapar	  en	  rolig	  tävling	  eller	  utlottning	  men	  framförallt	  är	  det	  viktigt	  att	  agera	  på	  ett	  
bemötande,	  inbjudande	  och	  välkomnande	  sätt.	  Tänk	  på	  att	  en	  del	  av	  besökarna	  kanske	  aldrig	  varit	  på	  
en	  mötesplats	  som	  denna	  och	  därmed	  inte	  vet	  hur	  man	  bör	  eller	  kan	  agera.	  Målet	  med	  er	  medverkan	  
bör	  vara	  interaktion,	  aktivt	  bemötande	  som	  i	  förlängningen	  ger	  er	  ett	  breddat	  nätverk.	  Vi	  hjälper	  
gärna	  till	  med	  idéer	  för	  att	  skapa	  en	  kreativ	  och	  dynamisk	  monter!	  
	  
	  
Monterbemanning:	   Ni	  ansvarar	  för	  att	  bemanna	  montern	  under	  samtliga	  pauser	  och	  luncher.	  

OBS	  –	  tänk	  på	  att	  om	  ni	  är	  olika	  personer	  i	  montern	  så	  se	  till	  att	  alla	  är	  
informerade	  om	  utställar-‐villkoren.	  

	  
Anmälan:	   	  Det	  är	  viktigt	  att	  ni	  anmäler	  vilka	  som	  bemannar	  montern.	  Anmäl	  dem	  via	  

länken	  nedan:	  
	  

http://www.trippus.net/UtställareSISummit2016	  
	  

	   	  
Deadline:	  	   	   Anmäl	  er	  utställningsplats	  senast	  den	  1	  oktober	  2016.	   	  
	  
Inflytt:	   	  24	  okt	  mellan	  kl	  14.00-‐17.00	  och	  25	  okt	  07.30-‐08.00	  
	  
Utflytt:	   26	  oktober	  kl	  17.00-‐18.00	  	  
	  
Kontakt:	  	   	  Amelie	  Rönngard,	  Altitude	  Meetings,	  amelie@altitudemeetings.se,	  	  

0708-‐771	  597	  
	  
Läs	  mer	  på:	   sisummit.se	  
	  
	  
	  

	  
	  

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

	  
Hjärtligt	  välkommen!	  


