
Varmt välkommen till Skandinaviens 
ledande forum för visualisering. I år hålls 
Visual Forum helt digitalt den 30 
september- och vi letar efter Er som vill 
synas här!

Årets tema är digital tvilling och vi letar 
efter Er som vill bli partners med oss. 
Med det digitala forumet har vi chans att 
nå större publik nationellt såväl som 
internationellt!

Fokusområden här är samhället och 
industrin. Dagen kommer att belysa olika 
frågeställningar som t.ex: Vad är en digital 
tvilling och hur kan den användas? Hur ser 
framtiden ut? Visual Forum visar vägen.

VISUAL FORUM 2020
Digital tvilling i samhälle och industri

Med det digitala eventet så har vi skapat 
nya möjlighet att synas som partner: 
på eventsidan genom en virtuell 
utställningsyta, i nyhetsbrev och utskick 
samt under livesändning och VR-mingel.

Vi har delat upp partnerskapet i två olika 
nivåer, partner och huvudpartner. Som 
huvudpartner får Du chansen att synas mer 
på eventsida och under själva sändningen. 
Partner, 7 500 SEK, ex moms
Huvudpartner, 15 000 SEK, ex moms, begränsat antal 

Se nedan för beskrivning av upplägg och innehåll.

Välkommen med Er anmälan till 
Felicia.Lai.Jakobsson@liu.se!
Läs mer på visualforum.se

Översikt partnererbjudande

Partner Huvudpartner

Logga, placeras i footer på första sidan under 

texten Partner….

Logga, större storlek, placeras i footer på första 

sidan under texten Main Partner

Visa upp företaget under Virtual Exhibition på 

eventsidan med namn, logga samt kort 

beskrivande text.

Visa upp företaget under Virtual Exhibition på 

eventsidan med namn, logga, beskrivande text 

samt videomaterial.

Eventsida/hemsida, visualforum.se

Partner Huvudpartner

Synas med logga i de utskick och information som tas fram och sprid av Visual Sweden och 

Visual Arenas via nyhetsbrev och digitala kanaler inför och efter eventet.

Utskick och information i digitala medier

Visual Sweden och Visual Arena har ett brett nätverk inom områden som rör visuell och virtuell 

innovation och når via våra utskick och digitala kanaler ett 3-4 000 tal personer inom akademi, 

näringsliv och offentlig sektor.

Partner Huvudpartner

- Medverkan i en vinjettfilm som visas ett par 

gånger under eventet. Logga visas tillsammans 

med text: “Visual forum is arranged by Visual 

Sweden and Visual Arena with the main

partners...” eller liknande.

Närvaro under programpunkt “VR-mingel” i 

form av logga.

Närvaro under programpunkt “VR-mingel” med 

egen slide som rullar.

Under eventet

Partner Huvudpartner

- Hyra heldag i Visual Arenas, Göteborg, studio 

inkl. Lobby (värde 20 000kr).

Övrigt


