
 

 
 
Arbetar du med att utveckla bostadsbranschen?
Välkommen att medverka som utställare den 3 december på Bonnier  
conferens center i Stockholm. Konferensen presenterar fördjupande ana-
lyser över det aktuella läget på bostadsmarknaden. Med en tung talarlista 
med 14 experter kommer deltagarna att få den absolut senaste analysen 
och kunskapen för framtida beslut. Vill du vara med på plats och visa 
upp ditt företag? 

KONFERENSEN VÄNDER SIG TILL DIN MÅLGRUPP!  
På konferensen träffar du beställare i bygg- och fastighetsbranschen.  
Vi bjuder in både privata fastighetsägare, kommuner och allmännyttan m.fl.  
Målgruppen för konferensen är bl.a. vd, fastighetschef, förvaltningschef, ekonomichef, 
marknadschef, inköpschef, förvaltningschef, projektledare, utvecklingschef, konsult m.fl.

Inbjudan att medverka som utställare på 
BOSTADSUTVECKLINGSDAGEN 2019

 • 3 december i Stockholm

arrangör utställare mediapartner



TID & PLATS:   3 december, konferenstid är 09.00-16.30
   Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm 
   
   

UTSTÄLLARE:  Följande ingår för utställare vid våra konferenser:

• Monteryta 2,5x1 meter vid konferensen den 3 december (08.00-17.00)
• 2 st deltagarplatser för er monterpersonal, (värde ca 10 000 kr)
• Utställarpaketet med bord, duk, stol, Internet och el samt lunch och fika för två personer
• Komplett deltagarförteckning med kontaktuppgifter
• Ert företags logotyp på eventets hemsida Bostadsforum.nu
• Möjlighet att bjuda in kunder till rabatterat pris till konferensen (20% i rabatt)*
• Möjlighet att ta med fler medarbetare till rabatterat pris till konferensen (50% i rabatt)*

  

KONTAKT/OFFERT:  För frågor och offert  kontakta Kurt Elstad på mail: admin@realstad.nu    
   eller ring 0707-671809  
    

INFO:    Arrangör är Realstad AB
   Bokning är bindande. Lagstadgad moms tillkommer. I priset ingår utställarplats enlig ovan,  
   konferensdeltagande, dokumentation, samt lunch och fika.  
   Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.  
    
   Fakturering görs av Realstad AB, 556797-6617 via Billograms fakturatjänst. 
   Vi reserverar oss för mindre programändringar. 

Läs mer om Bostadsutvecklingsdagen 2019 på www.bostadsforum.nu

AVSÄNDARE/RETUR:       Realstad AB, Klippvägen 8, 131 42 Nacka

Bostadsutvecklingsdagen 2019

PRESENTERA DIN LÖSNING
MEDVERKA SOM UTSTÄLLARE


