
Öka dina affärer i det lokala näringslivet. 
Vi ses 6 oktober på The Factory!



Var  med och skapa en företagarträff som bidrar till bättre  
affärer och ett bra nätverksskapande i Sollentuna   

Eftermiddag, öppen för alla
● Mässan öppen för besökare
● Föreläsning 
● Mingel & Nätverkande
● Paneldebatter

EN DAG FÖR BÄTTRE AFFÄRER

Förmiddag, exklusivt för utställare och VIP
● Gemensam frukost
● Föreläsning 
● Speeddating
● Föreläsning
● Gemensam lunch
● Eftermiddagspasset ingår

Sollentuna Företagarträff erbjuder dig att delta på 
en inspirerande dag där du kommer att öka dina 
affärsmöjligheter i det lokala näringslivet

  



Utställarpaket

Du kan delta på två sätt, det finns något för både 
det lilla och stora företaget  

● Monteryta  3 kvm, 2x1,5 m
● Fritt deltagande för 1 person
● Synlighet i utställarförteckningen
● 1st ståbord
● Mat för 1 person (frukost, lunch och kaffe)

           Pris: 5 550 kr (medlemmar i Företagarna får 500 kr i rabatt)

HUR VILL DITT FÖRETAG SYNAS 

Köp till ett till ett deltagande för en person från företaget som kan 
delta hela dagen för att få  ännu mer kontakter till era affärer, 2 195 kr
OBS! begränsat antal

Sponsorpaket
● Monteryta  10 kvm, 2x5 m
● Er logotyp finns med i all vår kommunikation
● Fritt deltagande för 3 personer
● Synlighet i deltagarförteckningen
● Beskrivning av företaget i ett av våra nyhetsbrev
● 2 st inlägg i våra sociala medier
● 2 st ståbord
● 2 st VIP biljetter som gäller hela dagen
● Mat för 5 personer (frukost, lunch och kaffe)

           Pris: 19 900 kr



VÄLKOMMEN ATT STÄLLA UT PÅ 
SOLLENTUNA FÖRETAGARTRÄFF

Rickard Johansson
Boka monterplats 
rickard@bergmanevent.se
Telefon: 070-474 35 98 

Lena Bergman
Boka sponsorplats & övriga frågor
lena@bergmanevent.se
Telefon: 0722-50 90 44

Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt deltagande

Tack till våra samarbetspartners som gör detta möjligt!

www.sollentunaforetagartraff.se 
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