
 
Utställarpaket vid Working Together Conference 2020 

Utställarpaket Guld 

• Exponering som Guldutställare under konferensen och på konferensens webbsida  

• Logotyp på den tryckta konferensinbjudan som distribueras till cirka 5000 personer 

• Länk till egen hemsida från konferensens webbsida 

• Utställningsmonter 6 kvm (3 m bredd, 2 m djup) med 1 ståbord, 2 barstolar, spotlight och eluttag.  
Övrig utrustning och kommunikation beställs separat och bekostas av utställaren. 

• Helsidesannons med eget material i MAFs medlemstidning, Working Together Magazine  

• Fem deltagare kostnadsfritt under hela konferensen inklusive alla måltider samt middag med underhållning.  
Ytterligare deltagare betalar rabatterad deltagaravgift för utställare 3 800 SEK (max tre ytterligare deltagare). 

• Ett presentationspass för kundcase till konferensprogrammet.  
(Granskning och urval görs av programkommittén) 

• Deltagande vid MAFs aktiviteter (t.ex. temadagar och workshops) fram till nästa WTC till medlemspris 

• Tryckt deltagarlista i samband med konferensen 

Pris utställarpaket Guld: 70 000 SEK 

 

Utställarpaket Silver 

• Exponering som Silverutställare på konferensens webbsida  

• Länk till egen hemsida från konferensens webbsida.  

• Utställningsmonter 4 kvm (2 m bredd, 2 m djup) med 1 ståbord, 2 barstolar, spotlight och eluttag. 
Övrig utrustning och kommunikation beställs separat och bekostas av utställaren. 

• Annons halvsida med eget material i MAFs medlemstidning, Working Together Magazine  

• Tre deltagare kostnadsfritt under hela konferensen inklusive alla måltider samt middag med underhållning.  
Ytterligare deltagare betalar rabatterad deltagaravgift för utställare 3 800 SEK (max tre ytterligare deltagare).  

• Möjlighet att nominera case/presentationer till konferensprogrammet.  
(Granskning och urval görs av programkommittén) 

• Tryckt deltagarlista i samband med konferensen 

Pris utställarpaket Silver: 50 000 SEK 

 

Utställarpaket Brons 

• Exponering som Bronsutställare på konferensens webbsida 

• Länk till egen hemsida från konferensens webbsida.  

• Utställningsmonter 2 kvm (2 m bredd, 1 m djup) med 1 ståbord, 2 barstolar, Spotlight och eluttag. 
Övrig utrustning och kommunikation beställs separat och bekostas av utställaren. 

• Annons kvartssida med eget material i MAFs medlemstidning, Working Together Magazine  

• Två deltagare kostnadsfritt under hela konferensen inklusive alla måltider samt middag med underhållning.  
Ytterligare deltagare betalar ordinarie konferensavgift för medlem, 6 400 kr (max tre ytterligare deltagare). 

• Tryckt deltagarlista i samband med konferensen 

Pris utställarpaket Brons: 35 000 SEK 

Samtliga priser är angivna exklusive moms. Anmälan är bindande och fakturering av utställarpaket sker efter konferensen 


