
 
  
 

 
 

 
 
 
Bli synlig inför vindkraftsbranschens viktigaste aktörer 
 
Svensk Vindenergi erbjuder återigen våra medlemsföretag möjligheten att öka sin synlighet 
genom ett marknadsföringspaket kopplat till VIND 2017. Eventet är Nordens största årligen 
återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen.  
 
 
Du får  
 

 Förtur till monterbokningen – val av plats i utställningshallen är avgörande för god 
exponering.  
 

 Löpande exponering av ditt företags logo i inbjudningar och på web under det halvår 
som löper fram till konferensen, samt på plats under eventet. 

 

 Möjlighet att påverka seminarieprogrammets innehåll – en viktig kanal gentemot 
politiker och andra nyckelaktörer. 

 
Välj mellan marknadsföringspaket premium eller bas (innehållet ovan varierar i förhållande till 
prisnivå). Erbjudandet begränsas till maximalt tio medlemsföretag - först till kvarn gäller. 
Utförligare beskrivning av innehållet på sida 2 och 3 i detta dokument.  
 
För att helt kunna utnyttja förtur till monterbokningen måste Premiumpaketet tecknas innan 9 
januari 2017 och Baspaketet innan 13 januari.  

 
VIND – Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen 
 
VIND har sedan starten 1984 utvecklats till att bli nordens största årligt återkommande 
mötesplats för vindkraftsbranschen. Över fyrtio utställare och 750 deltagare medverkade 2016.  
 
VIND 2017 går av stapeln 11-12 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. 
 
Målgruppen innefattar bland annat projektörer, vindkraftsägare, kommuner, länsstyrelser, 
elhandelsbolag, markägare, turbinleverantörer, advokatbyråer, politiker, myndigheter, banker, 
försäkringsbolag, konsultbolag, underleverantörer och universitet. 
 
Vill du veta mer? Läs om VIND 2016.  

  

http://www.vindkraftsbranschen.se/vind2016


 

 
 
 
Bilaga 1  
  

 
Marknadsföringspaket Premium                      100 000 kronor  
 
 
 
1. Första prioritet vid urval av utställningsytor på VIND 2017 

Företaget får (tillsammans med övriga företag som tecknat paketet) en veckas förtur att välja 
monterplats.  
 

2. Plats i referensgrupp med möjlighet att påverka seminarieprogrammet  
Gruppen träffas två gånger under våren för att ge sin input på det programförslag kansliet tagit fram.  
 

3. Företagets logo i marknadsföringsutskick 
Längst ner i sidfoten på utskick kring konferensen, skickas cirka 10 gånger per år till cirka 10 000 
mottagare. Se bildexempel från VIND 2016. 
 

4. Företagets logo på VIND-webben 
Rullande loop av logos (maximalt tio stycken) uppe i högra hörnet av VIND-webben, visas på 
framsidan såväl som på undersidor. Synlighet minst mars till oktober (webben öppnar så snart som 
möjligt och är aktiv även efter konferensens genomförande om än med mindre aktivitet).  
 

5. Privat lunch med statsråd 
De senaste två åren har vi arrangerat luncher med för branschen relevanta stadsråd, där 10-20 
inbjudna gäster deltagit. Vi ämnar fortsätta traditionen och innehavare av marknadsföringspaket 
premium är garanterad plats. (På VIND 2015 var det Energiminister Ibrahim Baylan och VIND 2016 
finansmarknadsminister Per Bolund).  

 
6. Företagets logo på flagga utanför entrén till konferenslokalen 

Mot bakgrund av VIND 2016 grafiskt manér. Överst VIND-logon, nederst texten i samarbete med + 
företagslogos. Se bildexempel från VIND 2016.  

 
7. Twitter  
       Svensk Vindenergi skickar ut en tweet för varje företag som tecknat sig. 
 
8. Pressmeddelande   

I sidfoten på pressmeddelanden om konferensen listas tecknade företag som samarbetspartners. 
 

9. Företagets logo på pausbild på stora seminariescenen  
Synligt för alla seminariedeltagare efter och inför en session (samt under alla pauser). Se 
bildexempel från VIND 2016. 
 

10. 50 procents rabatt på seminariebiljetten om fler än 5 personer från samma företag anmäls 
De fem första går för ordinarie pris, alla utöver detta till 50 procents rabatt.   

 
11. Informationsmaterial till deltagarna   

Ni tillhandahåller själv informationsmaterialet, vi gör det tillgängligt för deltagaren vid ankomst och vid 
sittplatserna i loungen.  

 
12. Företagets logo på menyer vid lunch och fikastationer 

 
13. Logo på bildskärm i huvudentrén  

 
 

  

http://www.idrelay.com/v4_idrarchive.asp?q=7EA-6F92-5A
http://www.vindkraftsbranschen.se/vind2016
http://www.vindkraftsbranschen.se/vind2016/anmalan/
http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/blogs.dir/11/files/2016/11/PPT-exempel-VIND-2016.pdf
http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/blogs.dir/11/files/2016/11/PPT-exempel-VIND-2016.pdf


 

 
 

Bilaga 2  

 
 
 
 
Marknadsföringspaket Bas                                         50 000 kronor  
 
 
1. Andra prioritet vid urval av utställningsytor på VIND 2017 

Näst efter premiumsponsorer får företaget en veckas förtur att välja monterplats.   
 

2. Företagets logo i marknadsföringsutskick 
Längst ner i sidfoten på utskick kring konferensen, skickas cirka 6 gånger per år till cirka 10 000 
mottagare. Se bildexempel från VIND 2016. 
 

3. Företagets logo på VIND-webben 
Rullande loop av logos (maximalt tio stycken) uppe i högra hörnet av VIND-webben, visas även på 
alla undersidor. Synlighet mars till och med oktober (Vind-webben är dock aktiv även efter 
konferensens genomförande om än med mindre aktivitet).  
 

4. Pressmeddelande 
I sidfoten på pressmeddelanden om konferensen listas tecknade företag som samarbetspartners.   
 

5. Företagets logo på pausbild på stora seminariescenen  
Synligt för alla seminariedeltagare efter och inför en session (samt under alla pauser.) Se 
bildexempel från VIND 2016. 
 

6. 25 procent rabatt på seminariebiljetten om fler än 5 personer från samma företag anmäls.  
De fem första går för ordinarie pris, alla utöver detta till 25 procent rabatt.   
 

7. Logo på bildskärm i huvudentrén  
 

http://www.idrelay.com/v4_idrarchive.asp?q=7EA-6F92-5A
http://www.vindkraftsbranschen.se/vind2016
http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/blogs.dir/11/files/2016/11/PPT-exempel-VIND-2016.pdf
http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/blogs.dir/11/files/2016/11/PPT-exempel-VIND-2016.pdf

