SBTA Platinumsponsor 2019 (max 3, exkl per sektor)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pris;

Möjlighet att anordna 1 webinar* under året i samarbete med SBTA
5 min företagspresentation i samband med seminarie 1 gång under året i respektive region
NYHET 2019
Streaming-film
Stor klickbar logga på SBTAs startsida
Exponering vid evenemang arrangerade av SBTA
Exponering med stor klickbar logga på nyhetsbrev
Ett riktat budskap, video NYHET 2019 eller text, i nyhetsbrev under rubriken ”Sponsor
informerar” under året
Deltagande utan kostnad som utställare vid ett Sydseminarie, ett Västseminarie och ett
Östseminarie under året. (max 3 sponsorer per seminarie)
8 extra medlemskontakter
5 fribiljetter under ett år till evenemang ordnade av SBTA
Exponering vid externa evenemang där SBTA ställer ut
60.000 SEK exkl moms

SBTA Guldsponsorpaket 2019 (max 5)
•
•
•
•
•
•
•
•
Pris;

Stor rullande klickbar logga på SBTAs startsida
Exponering vid evenemang arrangerade av SBTA
Exponering med stor klickbar logga på nyhetsbrev
Ett riktat budskap, video NYHET 2019 eller text, i nyhetsbrev under rubriken ”Sponsor
informerar” under året
Deltagande utan kostnad som utställare vid ett Sydseminarie, ett Västseminarie och ett
Östseminarie under året. (max 3 sponsorer per seminarie)
6 extra medlemskontakter
4 fribiljetter under ett år till evenemang ordnade av SBTA
Exponering vid externa evenemang där SBTA ställer ut
40.000 SEK exkl moms

SBTAs Silversponsorpaket 2019 (max 12)
•
•
•
•
•
Pris;

Mindre rullande klickbar logga på SBTAs startsida
Exponering med mindre klickbar logga på nyhetsbrev
4 extra medlemskontakter
2 fribiljetter under ett år till evenemang ordnade av SBTA
Exponering vid externa evenemang där SBTA ställer ut
22.000 SEK exkl moms

* Webinar, 1 timme. Inbjudan via SBTA till SBTA:s medlemmar, men även möjlighet för sponsor att
bjuda in egna prospects/kunder. Ämne och innehåll sätts i samarbete med SBTA. SBTA tillhandahåller
webinar-verktyg om sponsor så önskar. Webinar aviseras på SBTA:s hemsida och i direkt mejl till
medlemmar.

