
100% fokus på framtidens möjligheter för 
folkhälsa genom idrott och anläggning
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Träffpunkt Idrott 2020

Förstärk ditt 
deltagande på 

Träffpunkt Idrott 2020!
På Träffpunkt Idrott samlas Nordens alla beslutsfattare, påverkare och 
innovatörer inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. 

Vi ser våra partnerskap som ett ömsesidigt förhållande där det finns utrymme  
att forma innehåll, kommunikation och marknadsföring tillsammans. 

Därför erbjuder vi exklusiva möjligheter för exponering, där vi tillsammans med 
dig kan utforma skräddarsydda lösningar som passar dina behov. Oavsett om det 
gäller marknadsföring, synlighet, varumärkeslansering eller om du helt enkel vill 
ge besökarna något konkret att ta med sig. Tillsammans skapar vi exponering som 
passar just dig och ditt företag.

Välkommmen att ta plats på Träffpunkt Idrott 2020!

Monika Ölund, affärsansvarig



MED SVENSKA MÄSSANS ARENAREKLAM 
SYNS DU ÄNNU MER AV ÄNNU FLER!

Förstärk din exponering med våra olika strate- 
giska reklamplatser. Till en mycket låg kontakt- 
kostnad drar du med hjälp av Arenareklam ännu 
fler besökare till din monter och syns flerdubbelt 
av dina viktigaste målgrupper!

Det finns många slagkraftiga alternativ – välj ett 
eller flera! Olika varianter av skyltplatser i bland 
annat entréer, trappor, väggar och tak. Ytterligare 
platser för exponering finns, både inne och ute.
Har du egna idéer? Kontakta Albert Friberg.

EXEMPEL PÅ EXPONERINGSTJÄNSTER

BOKNING OCH INFO

Pris exkl. moms

Digitala skyltar
Logo på badgeband
Välkomstpåse
Roll-up plats
Pennor & block
Vattenflaskor
Golvreklam

Bokning:
Albert Friberg
031 708 80 96
albert.friberg@svenskamassan.se 

Maria Nilsson
031 708 80 79
maria.nilsson@svenskamassan.se

Entré
Till alla besökare
Till alla besökare
Entré, kassor, infodisk
Konferenssalarna
Konferenssalarna
Flera olika varianter

2 000 kr/dag
20 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
pris enligt offert

5 sek. slots, 3 ggr/min.
Produktion ingår ej.
Inkl. utdelning. Produktion ingår ej.
Max 2 st/plats. Produktion ingår ej.
Produktion ingår ej.
Produktion ingår ej.
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