Evenemangen i JämtlandHärjedalen lyfter fram regionens konkurrensfördelar och är
strategiskt viktiga kommunikationskanaler för synlighet och image för länets företag och
invånare. De bidrar starkt till destinationstillväxten och stärker framtidstron.

Välkommen till Evenemangsforum 3 för att låta dig inspireras om
hur du genom länets evenemang kan öka ditt företags omsättning.
Sponsring har på många sätt traditionellt varit ett sätt att stilla sitt dåliga samvete för att
bidra till samhällsutvecklingen. Det har enkelt uttryckt används som bidrag och stöd och
ofta för att man har en personlig relation till företeelsen.
Visst är hjärta viktigt i sponsring, men i dag måste det måste finnas affärsmässiga grunder
för att skapa långsiktiga och framgångsrika sponsorsamarbeten.
Om företagen inte ser vad de får tillbaka i faktiska vinster riskerar det att på sikt dö ut när
inte sponsringen betalar sig. Man drar tillbaka sina partnerskap vilket i sin tur gör att även
Evenemangsarrangörerna får röda siffror på sista raden vilket med all säkerhet leder till att
evenemangen självdör.
Därför vill vi bjuda in er till en halvdag med inspiration och konkreta idéer på hur ni
tillsammans med länets evenemang ska göra affärer där alla ökar sina intäkter.
Eftermiddagen består av en presentation av eventsponsringens beståndsdelar och
möjligheter.
Presentation av regionala exempel på framgångsrik sponsring i ett panelsnack.
Avslutningsvis får ni aktivt utmana varandra i ett scenario som skulle kunna vara hämtat
från verkligheten.
Om ni vill lyckas bättre med era sponsorköp så kommer den 24 maj att hjälpa er.

Tid:

Måndag 24 maj kl 13:00-16:45.
(After Forum för den som önskar sker direkt efter avslutad dag i Baren)

Plats:

Clarion Hotel Grand, Östersund

Målgrupp:

Forumet riktar sig i första hand till dig som företagare med uppdrag att öka
omsättningen och hitta nya kunder. Under dagen kommer du få att få
konkreta tips från framgångsrika kollegor, en god bild om vad modern
sponsring är och vilka möjligheter som finns med event som
kommunikationskanal.
Självklart är också rättighetsinnehavare välkomna att låta sig inspireras och
utveckla sponsringskunskaperna.

Pris:

Forumet är kostnadsfritt. Eftermiddagskaffe ingår.
För långväga forumsdeltagare finns ett boendeerbjudande via Clarion Hotel
Grand.

Anmälan:

Senast den 20 maj via mail till www.jamtland.se/eventforum

Ett samarrangemang mellan:

Partners:

Program
13.00 13.10

Välkomna!
Patrik Jemteborn Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
JHT har i en del av sitt pågående projekt Turism 2020 strategiskt jobbat med
evenemang som den primära besöksanledningen till länet. Bland annat har en
regional evenemangsstrategi tagits fram.

13.10 14.00

Öka din omsättning genom Eventmarketing
Maria Guggenberger VD, Sponsrings & Eventföreningen
Lär dig om förträffligheten och lönsamheten i att använda sponsring av events
som kommunikationskanaler för att öka din omsättning samt bygga
varumärke och lojalitet.

14.00 15.00

Tre vinnare
Jörgen Sånglöf Platschef, Bilbolaget Östersund
Helena Westin - Arbetsområdeschef Samhall AB
Björn Stenvall Ecco Sverige AB
Tre företag i pulpeten intervjuas och berättar om hur de genom sitt
sponsorskap av event ökat sin omsättning och fått nya kunder.

15.00 15.10

Det nya eventet
Presentation och introduktion av dagens case och workshops.

15.00

15.45

15.45 16.30

Fika + Study Groups
Redovisning av Det nya eventet
Under ledning av Maria Guggenberger

16.30 -

After Forum
Eftersnack och utbyta av erfarenheter i baren på Clarion Grand Hotel
Östersund.
Bilbolaget bjuder forumets deltagare på skjuts hem inom Östersunds kommun
efter After Forumet i några av vårens hetaste bilnyheter.
För de som önskar övernattning har Clarion Grand Hotel Östersund ett
speciellt erbjudande. (Se nedan)

För deltagare som önskar övernattning har Clarion Grand Hotel Östersund ett speciellt

erbjudande till deltagare på Evenemangsforum 3.
Övernattning mellan den 23 25 maj för 950:-/rum/natt med frukost inkl moms. (842:- ex moms)
För bokning av hotellrum ring: 063- 55 60 00

Ett samarrangemang mellan:

Partners:

