
 

Sponsorinbjudan 
Betongdagen 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bästa betongvänner 
 

Årets stora begivenhet för betongen närmar sig, Betongdagen 2022 
Betongföreningen anordnar eventet på Garnisonen i Stockholm den 3 november. 
 
Inbjudan 
Vi vill härmed bjuda in er att delta i eventet som sponsor och erbjuder 3 olika 
sponsorpaket. Nytt för i år är att Betongdagen genomförs fysiskt med möjlighet till 
utställning och interaktion med besökarna. Sponsorpaketen innehåller ett antal 
”Gästbiljetter” som ni kan använda för att bjuda in gäster till dagen. 
Platserna är begränsade så det är först till kvarn som gäller. 
All utställning sker i direkt anslutning till salen där programmet hålls, så ni är 
exponerade till deltagarna under hela dagen.  Mer om sponsorspaketens innehåll 
finner ni här nedan. 
 
 
  

Strukturerat 

hållbarhetsarbete 

Så här arbetar betongsektorn med att minska betongens 

klimatpåverkan 

 



 
 
 
 
 
Programmet 
 

 
 
Strukturerat hållbarhetsarbete – så arbetar samhällsbyggnadssektorn med att minska 

betongens klimatpåverkan, det är temat för Betongbyggnadsdagen 2022. 

Den 3 november ses vi på Garnisonen i Stockholm för att diskutera 

samhällsbyggnadssektorns klimatarbete inom betongområdet. 

Dagen vänder sig till alla som arbetar med betong på ett eller annat sätt. Allt från byggherrar 

och föreskrivande led till tillverkare och entreprenörer. Vi får ta del av frågor kring material, 

regelverk och konstruktion. Med tanke på hur situationen ser ut runt om i världen kommer vi 

också att beröra materialtillgång, kostnader och prognoser. Vi avslutar dagen med en 

spännande paneldebatt med representanter från hela samhällsbyggnadssektorn 
 
 
 
  

Betongdagen 2022   

Strukturerat hållbarhetsarbete 



 
 
 

 

 

Bokning av sponsorplats görs hos: 

Göran Andreasson 

Projektledare Betongdagen 

Telefon: 0735-288028 

Mail: goran.andreasson@gasc.se 

 
 
Följande sponsorpaket erbjuder vi. 

 

Huvudsponsor 
Som huvudsponsor får ni scenlogotyp och syns i vårt bildspel under 
Betongdagen.  
Ni får visa upp en 20 sekunder lång film vid introduktionen till dagen 
Ni omnämns som huvudsponsor på hemsidan med logotyp. 
Ni kommer även att under dagen omnämnas som Betongdagens 
huvudsponsorer. 
4 utställarbiljetter till dagens program inkl kaffe, lunch ingår i paketet.  
10 st biljetter för att bjuda in era gäster till dagens program inkl kaffe, 
lunch ingår i paketet. 
4 biljetter till middagen 
Sammanfattning: 

-1x3 m roll-up utställning 
-Omnämnande som huvudsponsor under dagen. 
-Presenterad som huvudsponsor med logotyp på hemsidan 
-Presenterad som huvudsponsor med logotyp i bildspel 
-Scenlogotyp 
-Film 20 sek 
-Fri placering 
-4 utställarbiljetter. 
-10 gästbiljetter 
-4 biljetter till middagen 
-Exponering i Youtube-inspelningarna av föredragen i 12 
månader. 
 

Pris: 42 000kr 
 

  



 
 
 
Stor sponsor 
Som stor sponsor ni syns ni i vårt bildspel under Betongdagen med 
logotyp.  
Ni omnämns också som stor sponsor på hemsidan med logotyp.  
Ni kommer även att under dagen omnämnas som Betongdagens stora 
sponsorer.  
2 utställarbiljetter till dagens program inkl kaffe, lunch ingår i paketet 
5 st biljetter för att bjuda in era gäster till dagens program inkl kaffe, 
lunch ingår i paketet. 
2 biljetter till middagen 
Sammanfattning: 

-1x2 m roll-up utställning 
-Omnämnande som stor sponsor under dagen 
-Presenterad som stor sponsor i programmet  
-Presenterad som stor sponsor med logotyp i bildspel 
-Presenterad som stor sponsor med logotyp på hemsidan 
-2 utställarbiljetter 
-5 gästbiljetter 
-2 biljetter till middagen 
-Exponering i Youtube-inspelningarna av föredragen i 12 
månader. 

 
Pris: 28 000kr 

 
 

Sponsor 
Som sponsor får ni utställningsytan 1x1 m. 
Ni omnämns också som sponsor på hemsidan.  
Ni kommer även att under dagen omnämnas som Betongdagens 
sponsorer.  
1 utställarbiljett till dagens program inkl kaffe, lunch ingår i paketet. 
2 st gästbiljetter för att bjuda in era gäster till dagens program inkl kaffe, 
lunch ingår i paketet 
Sammanfattning:  

-1x1 m roll-up utställning 
-Omnämnande som sponsor under dagen 
-Presenterad som sponsor i bildspel 
-Presenterad som sponsor på hemsidan 
-Presenterad som sponsor i programmet 
-1 utställarbiljett 
-2 gästbiljetter 
-1 biljett till middagen 
-Exponering i Youtube-inspelningarna av föredragen i 12 
månader. 

 
Pris: 14 000 kr 



 
 

 
 

Lokalen 
 
Hörsalen 
 

 
 

 
 

 
 


