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Möt Privata Affärers och Placeringsguidens
läsare på årets stora kväll om vad placerare vill
ha i portföljen när börsen skakar.
Våra läsare vet att en lång börsuppgång inte varar för evigt. Därför ökar intresset för
tillgångar och strategier som ger avkastning men inte nödvändigtvis följer börsindex.
Det ägnar vi en helkväll åt med gäster som är välkända för våra läsare och som pekar på
möjligheter i alternativen till börsen. Årets stora kväll om alternativa placeringar sker i
anslutning till ett temanummer i Placeringsguiden för våra mest aktiva läsare.
Våra populära placeringskvällar brukar locka en pubik på 400-500 personer.
Som annonsör får du scentid och en utställningsyta för pausminglet där vi bjuder publiken
på lätt förtäring. Du får en deltagarförteckning, syns i vår marknadsföring av eventet och
får rabatt på annonser i Privata Affärer och Placeringsguiden.
Tid: 9 april, 18.00 - ca 21.00 inklusive pausmingel.
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre.
Ni bjuder på råd och tips. Och syns i marknadsföringen genom Privata Affärer,
Placeringsguiden och privataaffarer.se.

Stora kvällen om alternativa placeringar:
Stort temanummer i Placeringsguiden
1 st helsida i Privata Affärer bruttovärde 63 300 kr
l 1 st helsida i Placeringsguiden bruttovärde 39 500 kr
l 20 minuter på scenen
l Utställningsyta i anslutning till seminarielokalen
l Exponering i vår marknadsföring inför eventet
l Tillgång till deltagarförteckning
l
l

Nettopris för Temapaketet: 75 000 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

