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Under 2016 stod annonsörerna
på Stora Placeringskvällen
ansikte mot ansikte med
1 800 av våra mest placeringsintresserade läsare.

Stora

Placeringskvällen
Boka en helkväll med Privata Affärers och
Placeringsguidens aktiva läsekrets
Privata Affärer och Placeringsguiden bjuder in till en ny omgång av Stora Placeringskvällen under 2017. Arrangemangen där publiken får konkreta tips av annonsörer
och vår redaktion brukar dra 450 till 550 besökare från vår placeringsintresserade
läsekrets.
Som annonsör får du ett framträdande på scenen och möjlighet att tala vidare med
publiken under pausmingel över lätt förtäring. Du får en utställningsyta intill seminarielokalen, deltagarförteckning för efterbearbetning och syns också i vår marknadsföring av eventet. I priset ingår även annonser i Privata Affärer och Placeringsguiden.
I vår utvärdering av Stora Placeringskvällen svarar mellan 96 och 99 procent av
besökarna att de vill komma även nästa gång. Besökarna är i hög grad intresserade av
placeringsförslag och sätter värde på den information som du kan ge.

Under 2017 planerar vi fyra Stora Placeringskvällar:
Stockholm - 3 april på Stockholm Waterfront Congresss Center
Malmö - 8 maj på Quality Hotel View
Stockholm - 16 oktober på Stockholm Waterfront Congresss Center
Göteborg - i november (Lokal och datum inom kort)

I Temapaketet ingår
En helsida i Privata Affärer (värde 63 300 kr)
En helsida i Placeringsguiden (värde 39 500 kr)
l Exponering i vår marknadsföring inför eventen
l Utställningsyta i anslutning till seminarielokalen
l Föredrag på scenen cirka 15 minuter
l Tillgång till deltagarförteckning
l Företräde till kommande placeringskvällar
l
l

Nettopris för Stora Placeringskvällen: 95 000 kr
För mer information:
Niklas Lundgren
08-400 20 980
0709-37 8000

Dennis Holm
08-400 20 981
073-733 09 16

niklas@elite-media.se

dennis@elite-media.se

Peter Wannemark
070-865 87 02
peter@elite-media.se

Joakim Saglind
08-400 20 564
076-027 61 00
joakim@elite-media.se

