Software Technology Exchange Workshop
MALMÖ 17-18 OCTOBER 2018

SUPPORTER STEW 2018
Vill ni supporta Swedsofts årliga konferens Software Technology Exchange Workshop 2018 och därigenom
få extra synlighet? Nu har vi en exklusiv möjlighet för medlemmar i Swedsoft och för andra föreningar/
organisationer.
Vem deltar?
Vi räknar med 100 deltagare (men har plats för ca 200) som kommer från en blandning av företag, akademi,
myndigheter och organisationer. Deltagarna kommer från hela landet och även internationellt. Många av
deltagarna är seniora forskare eller beslutsfattare på bolag av alla storlekar.
Supporternivåer
I år erbjuder vi fem olika former av supporterpaket med olika typ av exponering, erbjudanden och insats.
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Sponsor av en fika
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Presenteras i konferensfoldern
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Presenteras i mailinbjudningar
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Presenteras i registreringsforumläret
(startsida)

Kan ge ut pennor till deltagare
(på registreringsbord)

Endast text
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Får lägga ut marknadsföringsgodis i
lokalen





En gratis deltagarplats för person
från organisationen





En gratis deltagarplats att tävla ut
externt





Möjlighet att ge 20% rabatt på
fullpriset med egen länk







Får ha rollup på konferensen
(anvisad plats)







Får lägga ut en sak på supporterbordet















Ska skicka ut call for presentations
till sitt nätverk



Ska bjuda in sitt nätverka att delta



Kostnad

30 000

20 000

12 000

* Cotton är endast tillgänglig för medlemmar eller andra organisationer/föreningar.

6 000

0

Varför vara supporter?
•

Visa ert engagemang för svensk mjukvaruutveckling och att ni stöttar vår icke vinstdrivande förening
i dess arbete. Ni får synlighet och kan marknadsföra er för företag, akademi, myndigheter och andra
organisationer från olika branscher och över hela landet.

•

Möjlighet att erbjuda era kunder och leverantörer rabatt på deltagaravgiften (20% på ordinarie pris) och
visa ert viktiga engagemang i svensk mjukvaruutveckling.

•

Stöttar föreningen. STEW är ingen vinstdrivande konferens utan organiseras för att främja utbyte
mellan branscher, akademi och offentlig sektor.

•

Genom flera tillfällen för nätverkande får du goda möjligheter att prata med dem du tycker är
intressanta att träffa.

Vill du boka en plats som supporter eller vill du veta mer?
Kontakta kansliet:
Gabriel Modéus
gabriel@swedsoft.se
+46 8 782 09 79

Swedsoft is an independent, nonprofit organization working to increase Swedish software’s competitiveness.
We welcome companies, academia and the public sector, who are interested in software development, as
members. Our goal is to make Sweden a center for innovation of software intensive systems and through
this, contributing to increased welfare and increased industrial competitiveness.

swedsoft.se

