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Utställnings- & partnerpaket
Som partner på Lab Summit 2015 kan du välja mellan 4 olika typer av paket. Våra partnerpaket
erbjuder dig som leverantör möjligheter till nätverkande och marknadsföring av era
produkter och tjänster mot en väl avgränsad målgrupp före, under och efter evenemanget.

Paket & Priser
Vad ingår

Platinumpartner (1)

Moderatorskap - Inleda och avsluta de gemensamma programpassen

4

Temavärd - 40 minuters föredrag med praktikfall för samtliga av konferensens deltagare

4

Guldpartner
(2)

Silverpartner

Bronspartner

4

Temavärd - 30 minuters föredrag med praktikfall för delar av
konferensens deltagare

4

VIP-lunch, 10 inbjudna deltagare

4

Möjlighet att förboka 5 st möten med deltagarna

4

4

Utställningsplats (8kvm), 1-3 Roll-ups + 2 ståbord + el + trådlöst internet

4

4

Utställningsplats (4 kvm), 1st Roll-up + 1 ståbord + el + trådlöst internet
Förtur att välja utställningsplats

4

4 stycken deltagarbiljetter för personal (som även kan lyssna på föredragen)

4

3 stycken deltagarbiljetter för personal (som även kan lyssna på föredragen)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2 stycken deltagarbiljetter för personal (som även kan lyssna på föredragen)
Företagslogotyp och länkning på evenemangets hemsida

4

4

Företagsprofil på evenemangets hemsida, max 100 ord

4

4

Företagslogotyp vid marknadsföring av konferensen

4

4

Deltagarlista med kontaktuppgifter

4

4

Kostnad

4

75 000 SEK

(Ord. pris: 80 000 SEK)

55 000 SEK

(Ord. pris: 60 000 SEK)

29 000 SEK

(Ord. pris: 34 000 SEK)

22 000 SEK

(Ord. pris: 27 000 SEK)

Samtliga priser är exklusive moms. Betalningsvillkor: Full betalning sker mot faktura (30 dagar netto) vid orderdatum.
För frågor angående andra sponsringsmöjligheter, var vänlig kontakta Robert Kwok.

10 GODA SKÄL ATT BLI PARTNER PÅ
LAB SUMMIT 2015
BOKA DIN UTSTÄLLNINGSPLATS PÅ

LIFE SCIENCE LAB
SUMMIT 2015
Tid: 1 december 2015
Plats: Uppsala konsert &
kongress, Uppsala
Arrangör: Ability Partner
FÖR MER INFORMATION OM VÅRA
PARTNERPAKET:
Robert Kwok – Försäljningschef
Life Science Lab Summit
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
E-Post: robert.kwok@abilitypartner.se
Mobil: 070-091 15 87 | Tfn: 08-694 91 00

1 dag - möt befintliga och nya potentiella kunder från hela
Sverige på ett ställe
+300 laboratoriemedarbetare från Life Science-sektorn
på plats – träffa befattningshavare från en väl definierad
målgrupp och skapa nya kvalitativa leads
Lär dig mer om de utmaningar dina kunder står inför
– insikter som leder till affärsutveckling
Bidra till programinnehållet – möjlighet att via en kund
presentera ett högaktuellt praktikfall
Närhet till deltagare – utställningen är en integrerad del av
konferensen med mycket tid för nätverkande och skapan
de av nya affärer
Matchmaking – möjlighet att förboka möten med utvalda
deltagare
Diskutera utmaningar och konkreta lösningar med mål
gruppen
Presentera de senaste produkterna och lösningarna för
målgruppen
Öka medvetenheten om ert varumärke genom att
synliggöra ert företag i all marknadsföring
Öka er expertis och kunnande inom området genom att ta
del av programinnehållet på plats

BEGRÄNSAT ANTAL UTSTÄLLNINGSPLATSER - BOKA DIN PLATS IDAG!
Kontakta Robert Kwok tfn: 070-091 15 87 | e-post: robert.kwok@abilitypartner.se

