Klimatriksdag 2018 –
en arena för lösningar
Har ni produkter, tjänster, projekt, idéer som visar vägen till
nollutsläpp och ett hållbart samhälle? Låt dem bli en del av
Klimatriksdag 2018.
Klimatriksdag 2018 är en mötesplats för experter, företagare, gräsrötter,
teknikvisionärer, förslagsställare, opinionsbildare och lokala aktivister.
Höjdpunkten blir ett tredagars evenemang i Stockholm, den 4 - 6 maj 2018 vid
Aula Magna, Stockholms universitet. Syftet är att sätta klimat- och
hållbarhetsfrågor högt på agendan under valåret 2018.
Klimatriksdag 2018 är politiskt obunden och vill lyfta fram det breda
klimatengagemanget. Det finns bara en planet och mänskligheten har en
gemensam uppgift att ta fram lösningar som möjliggör ett gott liv för alla.
Utställningen är Klimatriksdagens arena för organisationer, myndigheter och
företag som utvecklar framtidens klimatsmarta samhällslösningar, tjänster och
produkter. Ett ypperligt tillfälle att visa upp goda idéer och få respons från en
engagerad och sakkunnig publik.

Vi söker er som:
lyfter lösningar…
...små som stora, jordnära som visionära. Vi ser hellre att ni visar ett projekt
som gör och kan göra skillnad ifråga om klimat och långsiktig hållbarhet, än att ni
fokuserar på att stärka ert varumärkes gröna profil.

inbjuder till aktivitet…
... och inspirerar andra till stordåd, som gillar interaktivitet och erbjuder
möjlighet för besökarna att prova på, smaka av och diskutera förbättringar.

vill driva på politiken…
... och inte sitter och väntar på politiska ramar och reformer för hållbarhet och
nollutsläpp. Ni har idéer och produkter som leder utvecklingen. Vi ser gärna
projekt där samhällsengagemanget är en viktig drivkraft – på vår utställning får ni
chansen att bygga nätverk med andra socialt engagerade aktörer.

Vi erbjuder:
En stor, kunnig och engagerad publik från många olika samhällssektorer;
civilsamhällets organisationer, forskare, innovatörer, opinionsbildare, aktivister.
Aula Magna Entré: En kreativ inomhusmiljö i direkt anslutning till konferensens
huvudarena - Aula Magna
Eventområde Campus: En stor utomhusdel som ger er chansen att ta ut
svängarna i presentationen av era projekt och idéer, såväl i tält som under bar
himmel, utifrån era önskemål.

Intresserad?
JA! Skicka mig en offert.
Monterpris inomhus:
Monterstorlekar: 3-4 kvm, 5-6 kvm, 7-8 kvm, 9-11 kvm
Pris: 790 SEK/kvm - 1 100 SEK/kvm (lägesfaktor) + moms.
Monterpris utomhus:
5x5 meter: 2 000 SEK + moms,
5x10 meter: 4 000 SEK + moms
Tält 4 x 4 m: 6 500 SEK + moms
Tält 4 x 9 m: 7 500 SEK + moms
El: 200 SEK + moms

Skicka förfrågningar till utstallning@klimatriksdagen.se
eller via klimatriksdagen.se/program/#utstallning

