
SPONSORPAKET 2022

SBTA Platinumsponsor 2022 (max 3, exkl per sektor)

• Möjlighet att anordna 1 webinar* under året i samarbete med SBTA
• 2 fria Premium-medlemskap och 3 fria Grund-medlemskap i SBTA under 2022 att ge till kund 
• Stor klickbar logga på SBTAs startsida
• Exponering vid evenemang arrangerade av SBTA
• Exponering med stor klickbar logga på nyhetsbrev
• Riktat budskap, video eller text, i nyhetsbrev under rubriken ”Sponsor informerar” 1 gång under året 
• 6 extra medlemskontakter
• Exponering vid externa evenemang där SBTA ställer ut
• Riktat budskap, video eller text (godkännande av SBTA) i SBTA sociala medier 3 gånger under året

Pris;  60.000 SEK exkl. moms (medlemskap i SBTA ingår inte)

* 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. 

SBTA Guldsponsorpaket 2022 (max 5)

• 1 fritt Premium-medlemskap och 2 fria Grund-medlemskap i SBTA under 2022 att ge till kund
• Stor rullande klickbar logga på SBTAs startsida
• Exponering vid evenemang arrangerade av SBTA
• Exponering med stor klickbar logga på nyhetsbrev
• Riktat budskap, video eller text, i nyhetsbrev under rubriken ”Sponsor informerar” 1 gång under året
• 4 extra medlemskontakter
• Exponering vid externa evenemang där SBTA ställer ut
• Riktat budskap (godkännande av SBTA) i SBTA sociala medier 2 gånger under året 

Pris;  42.000 SEK exkl. moms (medlemskap i SBTA ingår inte)

SBTA Silverponsorpaket 2022

• 2 fria Grund-medlemskap i SBTA under 2022 att ge till kund
• Mindre rullande klickbar logga på SBTAs startsida
• Exponering med mindre klickbar logga på nyhetsbrev
• 3 extra medlemskontakter
• Exponering vid externa evenemang där SBTA ställer ut 
• Riktat budskap (godkännande av SBTA) i SBTA sociala medier 1 gång under året 

Pris;  25.000 SEK exkl. moms (medlemskap i SBTA ingår inte)



ÖVRIGA SPONSORMÖJLIGHETER 

Webinar, 1 timme

Ämne och innehåll för webinar sätts i samarbete med SBTA. Det ska ha ett utbildningssyfte och bidra 
till ökad kunskap för deltagarna. SBTA tillhandahåller verktyget, webinaret spelas in och görs tillgängligt 
i efterhand på medlemssidorna på www.sbta.se. Inbjudan skickas till SBTAs medlemmar, aviseras på 
hemsidan samt i nyhetsbrev och sociala medier. 

Pris;   12.000 SEK exkl. moms

Riktat budskap i SBTA nyhetsbrev

Riktat budskap, video eller text, i nyhetsbrev under rubriken ”Sponsor informerar”.  
Budskapet kan länkas till extern sida. 

Pris;   4000 SEK exkl. moms

Riktat budskap i Sociala Medier

Riktat budskap, video eller text (godkännande av SBTA) i SBTA sociala medier (LinkedIn och Facebook). 

Pris;   6000 SEK exkl. moms

För mer information och beställning: 

Lotten Fowler
lotten.fowler@sbta.se

Tel: +46 8 410 800 92
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