Inbjudan partners och utställare till GEOARENA 2014
GeoArena 2012 blev en succé, inte minst tack vare våra utställare. Nu är det dags att börja planera för en ny succé –
GeoArena 2014.
Var? Uppsala Konsert och Kongress (UKK) i Uppsala.
När? 13 - 15 oktober 2014
Varför? Idag är geologin en stor och viktig pusselbit för utvecklingen av vårt samhälle. Många berörs, kunskap
behövs för att kunna fatta kloka beslut och göra bra insatser. SGU arrangerar GeoArena för att låta dem mötas,
som kommer i kontakt med geologi i sin yrkesvardag, bygga nätverk, byta kunskaper med varandra och för att föda
nya idéer.
Vi tror att din organisation skulle bidra till helheten och därför vill vi hälsa er välkomna som partners eller utställare.
Program
Liksom förra gången kommer GeoArena omfatta ett antal parallella spår med föredrag. Det kommer till exempel att
handla om vårt grundvatten, om hur man bäst hanterar förorenade områden, om hur man planerar för ett hållbart
samhälle, om havets geologi, om våra mineralresurser och om hur man hanterar all geologisk information så det
kommer till så stor användning som möjligt.
Målgrupp
På GeoArena träffas studenter, forskare, handläggare, politiker, människor från företag, universitet,
intresseorganisationer och från myndigheter på lokal, regional, nationell och internationell nivå och byter tankar,
kunskaper och idéer.
Praktisk information
 Antalet deltagare beräknas bli 650
 Vi startar måndagkväll den 13 oktober med en Ice breaker; student-utställar-deltagarmingel; i utställningen.
Utställningen pågår sedan under de två konferensdagarna 14-15 oktober.
 Lunch och kaffe kommer att serveras i och omkring utställningen. Denna gång har vi förlängt pauserna.
Huvudpartner - 95 000: För närvarande finns utrymme för två huvudpartners. Skulle intresset bli stort finns vissa möjligheter att utöka
antalet.
 15 kvm monteryta med bakvägg och skiljevägg till montergranne
 Fyra fria registreringar till monterpersonal (ger tillträde till lunch, fika, och sessionerna)
 Fyra fria platser till konferensmiddagen på Uppsala Slott
 Möjlighet att hålla ett eget seminarium som marknadsförs i programmet (innehållet måste godkännas av
programkommittén). Erbjudandet om seminarium är i mån av plats och ” först till kvarn” gäller.
Hyra av lokal och befintlig teknik ingår.
 Exponering som huvudpartner med logo och länk på GeoArenas hemsida
 Exponering som huvudpartner med logo i det tryckta programmet
 En helsidesannons i det tryckta programmet.
 Möjlighet att lägga en trycksak i konferensväskan
 Exponering i välkomsthälsning i Power Point i plenarsalen
 Exponering som huvudpartner under Ice breaker
 Exponering i digitala utskick från GeoArena
 Exponering på övriga trycksaker från GeoArena
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Partner - 45 000:  10 kvm monteryta med bakvägg och skiljevägg till montergranne
 Två fria registreringar till monterpersonal (ger tillträde till lunch, fika, och sessionerna)
 Två fria platser till konferensmiddagen på Uppsala Slott
 Exponering som partner med logo och länk på GeoArenas hemsida
 Exponering som partner med logo i det tryckta programmet
 En halvsidesannons i det tryckta programmet.
 Exponering som huvudpartner under Ice breaker
 Exponering i digitala utskick från GeoArena
 Exponering på övriga trycksaker från GeoArena
Utställare - 18 000:  6 kvm monteryta med bakvägg och skiljevägg till montergranne
 En fri registrering till monterpersonal (ger tillträde till lunch, fika, och sessionerna )
 Listad på GeoArenas hemsida som utställare
 Listad i det tryckta programmet som utställare
Utställare - 10 000:  3 kvm monteryta med bakvägg och skiljevägg till montergranne
 Listad på GeoArenas hemsida som utställare
 Listad i det tryckta programmet som utställare
Betalning och avbokningsvillkor
 Kostnaden faktureras vid mottagen och bekräftad anmälan.
 Avbokningar gjorda innan den 15 maj 2014 debiteras med 30 %.
Efter den 15 maj 2014 debiteras hela avgiften vid avbokning.

Alla priser är exklusive moms.
Anmälan
I anmälningsformuläret väljer ni monterplats. Enbart lediga monterplatser visas i formuläret.
TILL ANMÄLNINGSFORMULÄRET

Besök gärna hemsidan för senaste nytt www.geoarena.se
Kontaktinformation
GeoArenas utställarsekretariat
c/o MCI Scandinavia
Annette Wennberg
annette.wennberg@mci-group.com
Tel. 08-5465 1613
Sponsringsmöjligheter
För ytterligare sponsringsmöjligheter, kontakta Åse Wästerberg, SGU;
Tel: 018-179354
E-post: ase.wastberg@sgu.se
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