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INTRESSERAD AV
MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP?

OFFENTLIGA AFFÄRER



Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de  
som berörs av svensk och europeisk offentlig upphandling.

Under nära 30 timmar har du tillgång till de som upphandlar och köper in varor och 
tjänster för över 900 miljarder årligen. Ta vara på möjligheten att säkerställa goda of-
fentliga affärer i framtiden!

Nära 800 deltagare besökte Upphandlingsdagarna 2015 vilket gör mötesplatsen till den  
absolut största i Sverige.



goda skäl till varför du bör vara på plats  
när Sveriges offentliga upphandlare möts5

Kommunicera ditt budskap direkt till Sveriges upphandlare och inköpare 
Det köps årligen in varor och tjänster för över 900 miljarder kronor inom Sveriges offentliga sektor.  
De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas befinner sig vanligtvis på sina 
arbetsplatser, spridda över hela landet. Den 27-28 januari arrangeras Upphandlingsdagarna och vi ger 
dig då en unik möjlighet att träffa upphandlare och inköpare från stat, landsting och kommun på ett 
och samma ställe! 
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Högsta kvalitet kännetecknar Upphandlingsdagarna 
Närmare 95% av deltagarna på Upphandlingsdagarna 2015 ansåg att möjligheterna att skapa 
kontakter var bra till mycket bra. Ett aktuellt seminarieprogram med tongivande experter, besluts-
fattare och politiker som medverkande är en av grundstenarna i evenemanget. Mingelkvällen med 
superb mat, dryck och underhållning ger oanade möjligheter till konstruktiva möten i avslappnad miljö.
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Utställningen – arena för affärer
Utställningen ligger i direkt anslutning till seminarielokalerna och är platsen där delegaterna spenderar 
tid mellan seminarierna. Här hamnar ni i centrum för det offentliga Sverige. Ni möter upphandlare, 
inköpare, förvaltningschefer, ekonomichefer och många andra personer som tar beslut om eller har 
stort inflytande över investeringar i det offentliga Sverige.
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Långvariga effekter av ett deltagande 
Vårda gamla och skapa nya relationer under två intensiva dagar! I det personliga mötet kan ni 
påverka och visa era produkter/tjänster på ett oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger  
effekt inte bara under utan även långt efter genomförandet.
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2 Pre Sale - Påverka inför kommande upphandlingar 
Det mest effektiva sättet att vinna offentliga upphandlingar anses idag av många vara att påverka 
inför kommande upphandlingar. Genom att visa på de specifika fördelarna med dina produkter och 
tjänster kan du påverka inför kravställandet i anbudsförfrågan och därmed påverka utgången av en 
upphandling.



Snabbfakta om Upphandlingsdagarna

Deltagarkategorier

• 90% av deltagarna har en chefsposition

• 75% av deltagarna påverkar beslut

• 85% av deltagarna kan påverka inköp

• 60% av deltagarna kommer från  
kommuner och kommunalt ägda bolag

• 15% av deltagarna kommer från stat  
och statligt ägda bolag

• 10% av deltagarna kommer från landsting
regioner och landstingsägda bolag

Deltagargrupper

• 15% av deltagarna kommer från näringslivet

100% av deltagarna skapade goda kontakter

Kommuner och  
kommunalt ägda bolag

Stat och  
statligt ägda bolag

Landsting och 
landstingsägda bolag

Näringsliv

• Antal deltagare: 780 (2015)

• Antal utställare och partners: 56 (2015)



Priser och villkor 2016

Pris: 37 000 kronor

Utställarpaket

Som Paket 1 med tillägg för:

Utställarpaket 

Pris: 55 000 kronor (paketrabatt 17 900 kr)

* Innebär förtur vid val av monterplacering

• Exponeringsyta, ca 3x3 m i årets utställning.
(partnerplacering*)

• El och W-lan.

• Avskiljande monterväggar.

• Helsidesannons (185x270 mm) i specialutgåva av  
tidningen Offentliga Affärer inför Upphandlingsdagarna.

• Logotyp i utställarförteckning på Upphandlings-
dagarnas webbplats, nyhetsbrev och inbjudningar.

• Exponering som partner i tryckt och digitalt program.

• Möjlighet till egen föreläsning under 
parallella seminariespår.  
(Efter godkännande av årets programråd samt arrangören).

• Som partner under Upphandlingsdagarna 2016 
ingår det även att man ska göra fyra riktade  
utskick till sina kunder/nätverk.

Pris: 90 000 kronor 

Partnerrabatt
Partners har möjlighet och skyldighet att bjuda in de som ingår  
i det egna nätverket till rabatterat pris om hela 1000 kronor per 
deltagare.

Sponsorkoncept och specialexponering  
För förfrågan kontakta Ann Jangsell, Partneransvarig 
0733-55 37 59 eller ann.jangsell@hexanova.se.

• Exponeringsyta, 3x3 meter

• El och W-lan
• Avskiljande monterväggar

• Logotyp i utställarförteckning på Upphandlings- 
dagarnas webbplats, nyhetsbrev och inbjudningar.

• Powerpoint presentation alternativt reklamfilm 
(max 1 min) på stora scenen. 
OBS! Begränsat antal tillfällen, först till kvarn gäller.

• Helsidesannons (185x270 mm) i specialutgåva av tid-
ningen Offentliga Affärer inför Upphandlingsdagarna.

(Samtilga priser exklusive moms)

Offentliga Affärer special når cirka 40 000 läsare inom hela den  
offentliga sektorn (stat, kommun, landsting och offentligt ägda
bolag) med befattningar såsom upphandlingschefer, upphandlare,
inköpare, ekonomiansvariga, verksamhetschefer, enhetschefer,
personalchefer, IT-chefer, tekniska
chefer, utvecklingschefer och
informationschefer.

*Deltagarbiljetter inkluderar konferensdeltagande under
hela seminarieprogrammet och luncher under båda
konferensdagarna samt middag med underhållning.

Partnerpaket
(Endast utvalda företag/organisationer)

• Möjlighet att ingå i årets programråd.

• Fyra stycken fullvärdiga deltagarbiljetter.*

• Möjlighet att köpa till ett obegränsat antal deltagar-
biljetter á 3 900 kronor styck (ordinarie pris 6 900 
kronor styck).

• Två stycken fullvärdiga deltagarbiljetter*

• Möjlighet att köpa till tre deltagarbiljetter á 3 900 
kronor styck (ordinarie pris 6 900 kronor styck).
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Tillsammans skapar vi din framgång

2016


