
MÖTESPLATSEN FÖR OSS SOM
BYGGER ETT HÅLLBART SVERIGE 
Välkommen ombord på Samhällsbyggararenan 
2018. Vi presenterar en etablerad mötesplats 
som erbjuder en tydlig närvaro i Almedalen för 
medverkande företag och organisationer. Här 
erbjuds en skräddarsydd mötesplats där du 
kan boka ett eller flera entimmes pass. Du 
väljer själv om det är panelsamtal, föredrag, 
seminarier eller varför inte en ”soffdebatt” som 
du vill bjuda in till. Du har dessutom tillgång 
till arenan för spontana och bokade möten på 
loungedäck, allt med bästa läge i Visby hamn.

D
et antågande valet gör Almedalen 
till en viktig och högaktuell desti-
nation 2018. Under Almedals-
veckan kan du påverka ansvariga 
politiker och lyfta upp bransch-

frågor som du vill se på den politiska 

agendan. Seminarium, paneldebatt eller 
rundabordssamtal arrangerar du enkelt 
och bekvämt på Samhällsbyggararenan. 
Vi tar hand om allt det praktiska så du 
kan koncentrera dig på innehåll och 
genomförande. Seminariedelen rymmer 

upp till 100 åhörare med mycket god 
ljudkvalité för samtliga och är dessutom 
helt oberoende av väder. Utöver det 
finns utrymme för både bokade och 
spontana möten.

Jag tycker att Samhällsbyggararenan 
är ett mycket bra initiativ för branschen. 
Plåt & Ventföretagen deltar för att 

nätverka, diskutera branschfrågor  
och föra fram våra budskap. 

Johan Lindström, Plåt & Ventföretagen

Arenan är en väldigt god idé. 
Här ges utmärkta möjligheter till 
korsbefruktning mellan olika aktörer 

inom samhällsbyggarsektorn.

Maria Pleiborn, WSP



ÖVRE DÄCK

SALONGSDÄCK

Gemensamt branschmingel 
på måndag

Laddstationer Loungedäck, perfekt för spontana och bokade möten.

UNDRE DÄCK

Salongen 
rymmer 100 
personer i 
biosittning

Matsal kvällstid

Kajutan Kök

Modern  
presentations-
teknik 

Entré

Garderob Toalett

•  Tillgång till den ledande mötesplatsen för 
samhällsbyggare i Almedalen.

•  Tillträde till arenan inkl. loungedäck 
08.00–17.00.

•  1 timmes seminarietid för upp till 100 
personer inkl. presentationsteknik.

•  Tydlig närvaro med egen organisationslogo-
typ i all kommunikation av arenan, på plats 
och i annonsering.

•  Möjlighet att bjuda in egna gäster till 
arenans gemensamma mingel på mån-
dagskvällen. 

• Pressbearbetning.
•  Marknadsföring av samhällsbyggararenan 

i Nordbyggs kommunikationskanaler.

Samhällsbyggararenan är en mycket funk-
tionell mötesplats som är enkel att boka 
och lätt att delta på:

•  Samhällsbyggararenan hanterar alla 
tillstånd som behövs.

•  Som hyresgäst på arenan ansvarar man 
endast för sitt innehåll under sin seminarie-
timme.

•  En arena som är oberoende av väder.
•  Att boka sig på denna arena möjliggör att 

du som kund/seminariehållare kan åka 
fram och tillbaka över dagen.

•  Möjlighet finns att boka Kajutan för runda-
bordssamtal upp till 15 personer.

Bokningsbara tider måndag till onsdag:

Tisdagens  och onsdagens sista pass passar utmärkt till att 
arrangera sitt eget mingel. 

BOKA SAMHÄLLSBYGGARPAKETET 2018

Vi håller till på båten M/S Blue Charm, centralt i Visby hamn.

En framgångsrik vecka i Almedalen bygger på att synas och möta rätt personer.  
Vi erbjuder ett förmånligt paket som underlättar för dig att föra fram din  
organisations budskap. Paketet innehåller:

Kontakta oss gärna för att diskutera  
dina önskemål:
Nadja Al-Temimi, Tel 08-749 41 63 
nadja.altemimi@stockholmsmassan.se,
Liv Ljungqvist, Tel 08-749 44 18 
liv.ljungqvist@stockholmsmassan.se, 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG

08.00–09.00 08.00–09.00 08.00–09.00
09.30–10.30 09.30–10.30 09.30–10.30

11.00–12.00 11.00–12.00 11.00–12.00

12.30–13.30 12.30–13.30 12.30–13.30

14.00–15.00 14.00–15.00 14.00–15.00

15.30–16.30 15.30–16.30 15.30–16.30

 17.30–19.00 17.30–19.00

Samhällsbyggararenan arrangeras på initiativ av nordbygg/Stockholmsmässan • www.samhallsbyggararenan.se • #samhällsbyggararenan


