
Om bara drygt 1000 dagar är vi halvvägs i Agenda 2030! Då har vi bokat Globen!

Vi söker partners till Almedalen 1 juli 2019*
*Vi bjuder bl.a. på föreläsning & workshop hos er 2019! (värde: 20 000 – 40 000 kr)

- Vi behöver ett ”mellanmål” i Agenda 2030
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Icke vinstdrivande insamlingsstiftelse - med syfte att ta Sverige i mål till 2022



2022 Initiative Foundation
Stort intresse och mer än fullsatt på våra seminarier 

i Almedalen 2018
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Bli seminariepartner – få föreläsning & workshop!
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Seminariepartner
Pris: 39 000 kr ex. moms/seminarium
• Medverka & påverka innehållet

• Medarrangör och talarplats
• Marknadsföring & profilering

• På scen, i mingel och i program
• Hemsidor & sociala medier
• Deltagande i pilotkonferens 2020

• Vi bjuder på en föreläsning* & 
workshop** hos er under 2019

Välj tema för föreläsning & 
workshop – exempel:
• Framtidssäkra verksamheten: 

Integrera de globala målen
• Engagera medarbetarna
• Jämställdhet & maktmissbruk
• Klimat – Climate Reality

Vi står även för:
• Bra lokal centralt i Visby
• Ljud och ljus
• Projektledning & moderator

Seminariepartner ”light”
Pris: 20 000 kr ex. moms/sem
• Medverkan som talare eller
• Profilering på scen, hemsida mm
• Vi bjuder på en föreläsning* 

eller workshop** 2019

Seminariepartner ”mini”
Pris: 10 000 kr ex. moms/sem
• Medverkan eller profilering
• Vi bjuder på en föreläsning* 

eller mini-workshop* 2019*Normalpris: 15 000 – 20 000 kr
**Normalpris: 20 000 – 40 000 kr



Mingelpartner
• Vi arrangerar ett mingel där 

företag och organisationer kan 
träffas och nätverka under 
trevliga former.

Tema: Co-creating Sustainability

Andra möjligheter 1 juli i Almedalen

Lunchpartner
• Profilera ditt företag eller 

organisation genom att bjuda 
på lunch i vår arena den 1 juli 
i Almedalen

Mellanmålspartner
• Profilera ditt företag eller 

organisation genom att bjuda på
mellanmål i vår arena den 1 juli 
i Almedalen

- En strategiskt viktig roll inför ett 
”mellanmål” 2022

Mediepartner
• Bli en del av lösningen
• Bidra till att sprida budskap
• Medverka till att öka takten 

och få Sverige i mål till 2022

2022-supporter
Stöd initiativet med 2 022 kr
• Synas på hemsida & sociala media
• Bidra till 2022 Initiativet och dess 

medverkan i Almedalen
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Bli 2022-partner nu!
Swish: 123 649 35 22
Bankgiro: 5259-6707



Preliminärt program 1 juli

09.00 Seminarium – prel. fokus:
Mellanmål 2022 i Agenda 2030 ökar takten, 
stärker varumärket och exportmöjligheter. 
Vi har bokat Globen 2022 (pilot 2020).

10.30 Seminarium – prel. fokus:
Digitala lösningar för ökat engagemang

12.00 Seminarium – prel. fokus:
Mat och hållbarhet från jord till bord

13.45 Seminarium – prel. fokus:
Samverkan, kommunikation och 
beteende med bl.a. Maria Andersson, 
Årets samhällsutvecklare

15.15 Seminarium – prel. fokus:
Företagen som motorn för hållbar 
utveckling. Hur kan vi öka takten?

18.15 Hållbarhetsmingel
Co-creating sustainability

Huvudfokus: Agenda 2030, lösningar, ökad takt och ”mellanmål" år 2022 – tider och teman är preliminära
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16.45 Seminarium – prel. fokus:
Sustainability by Nature, med Goodwill 
Ambassadör, Jon Henrik Fjällgren, som 
ör med på plats

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55607
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55608
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55609
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55610
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55611
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55612


”Mellanmål” i Agenda 2030
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Är du vår samarbetspartner 2019?

Helena Lindemark, stiftare, v. ordf.
+46 76 555 74 50
helena.lindemark@2022initiative.org

Eva Vati, ordförande
+46 73 084 20 65
eva.vati@2022initiative.org

Bli 2022-partner nu!
Swish: 123 649 35 22
Bankgiro: 5259-6707

mailto:helena.lindemark@2022initiative.org
mailto:eva.vati@2022initiative.org


Climate Planet is the world’s largest globe. Inside Climate Planet there is another
globeon which images of the Earth can be displayed directly from NASA’s satellites.
The Global Goals Ring, around Climate Planet, provides a covered area of 1200m2 .

Partnerskap med hela 2022 Initiativet
Kontakta oss om Sustainability Games 2022*

* Lokala och globalt uppkopplade konferenser och spel i Bäst för Världen.
Så här kan Globen se ut 2022 (foto: Climate Planet).

Det är bara drygt 1000 dagar kvar till juni 2022.
Då är vi halvvägs i Agenda 2030 & Stockholmskonferensen +50

Vi har bokat Globen 2022 och planerar för en pilotkonferens 2020

Bli en del av lösningen och sätt Sverige på kartan.
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