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Hållbarhet
Hållbarhet i kubik

Betongdagen 2021 är digital!
Betongföreningen anordnar eventet som ett webinarium den 11 november 2021.
Vi öppnar för möjligheten att umgås digitalt i Betongföreningens regi.
Inbjudan
Vi vill härmed bjuda in er att delta i eventet som sponsor. Sponsorskapet fokuserar
på er exponering till målgruppen och att driva trafik till era digitala medier.
Vi erbjuder ett paket som ger er exponering och trafik i ett helt år framåt.
Förra årets inslag har visats ca 1000 ggr på 6 månader
Erbjudandet är fullmatat med godbitar för att ni skall få maximal effekt av ert
deltagande, och allt får ni för endast 15.000 kr.
Mer om innehållet finner ni nedan.

Programmet

Hållbarhet3
Årets tema är hållbarhet i kubik. Vi knyter an till förra årets Betongdag, nu med
ett ökat fokus på betongens cirkularitet.
Alla goda ting är tre – som exempel kan nämnas hållbarhetens tre pelare,
branschorganisationen Svensk Betongs tre steg för klimatförbättrad betong,
SS-EN15804 tre livscykelskeden – tillverkning, användning och slutskede samt
betongkubens tre dimensioner.
Hållbarhet har många aspekter och det gäller att tänka brett för att komma långt.
På årets Betongdag får vi lyssna på intressanta föredrag som belyser betongens
hållbarhet ur olika perspektiv samt får en inblick i pågående arbeten som vägleder
och ökar takten i hållbarhetsarbetet.
Program och anmälan finner ni på: https://betongdagen.se/program/

Bokning av sponsorplats görs hos:
Göran Andreasson
Projektledare Betongdagen
Telefon: 0735-288028
Mail: goran.andreasson@gasc.se
Det praktiska:
Tid: 11 november, kl 9:00-16:30
Plats: Webinar på TEAMS
Materialinlämning presentationsmaterial: 3 nov
• PP-slides med valfritt material, kan innehålla video eller stilla
bilder med eller utan ljud.

Följande sponsorpaket erbjuder vi.

Sponsor
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ni syns som sponsor i vårt bildspel under Betongdagen med
logotyp.
Ni står i programmet som sponsor med logotyp.
Er logga finns med i sponsorbakgrunden vid intervjuerna med
talarna.
Moderatorn kommer under dagen att omnämna er som sponsor
för Betongdagen 2021.
Under sponsorpresentationen visas er PP-presentation under 10
sekunder.
Betongföreningen anordnar ett Quiz under dagen, frågor kommer
att presenteras löpande mellan föredragen. Frågorna syftar till att
driva trafik till era digitala medier. Dvs ni presenterar frågorna och
svaren finner deltagarna någonstans i era digitala medier.
Vinnaren i Quizet meddelas isbm dagens avslutning. Priset är -------Vi erbjuder 2 st sponsorträffar där ni får möjlighet att delta och
påverka utformningen av er exponering under dagen.
Mellan varje föredrag, 16 st, visas en skylt med alla sponsorer.
Ni omnämns som sponsor på hemsidan med klickbar logotyp.
Ni syns som sponsor i svarsmailen till de som anmäler sig.
Ni står som sponsor i alla utskick från föreningen rörande
Betongdagen 2021.
Ni finns med som sponsor i alla föreningens inlägg på sociala
medier isbm. Betongdagen.
Er logotyp kommer att visas på hemsidan under ett års tid när
något föredrag visas där, alla föredragen är inspelade och visas
på föreningens sida ett år framåt.
Under 2021–2022 får ni möjlighet att i samarbete med
Betongföreningen, bjuda in till egna webinar med deltagarna från
Betongdagen.
Ni får deltagarförteckning.

Sammanfattning:
▪ Omnämnande, genom moderatorn, som sponsor för
Betongdagen 2021
▪

Presenterad som sponsor:
• I programmet med logotyp.
• På hemsida med klickbar logotyp.
• I bildspel med logotyp under dagen.
• I alla föreningens utskick för Betongdagen 2021
• I svarsmail vid anmälan
• I föreningens inlägg på sociala media
• I Sponsorbakgrunden vid intervjuer

▪

PP-slide
• 10 sek lång presentation med företagets logotype och
budskap.

▪

Delta med frågor i Quizet.

▪

2 st Sponsorträffar.

▪

Ni erbjuds att arrangera egna webinars, i samarbete med
Betongföreningen, under året.

▪

Ni får deltagarförteckning.

Pris: 15 000kr

