
Klimatomställning, digitalisering och förändrade
konsumentbeteenden driver utvecklingen av
nya förpackningslösningar.

Torsdag 27 maj • kl.10.00-15.00 

Förpackningen är alltid en del i ett större sammanhang, 
som dessutom blir alltmer komplext. Inte minst på 
grund av allt mer medvetna konsumenter. Många svåra  
frågor, men inga enkla svar.

Under det senaste året har utvecklingen accelererat. För 
att navigera rätt och ta kloka beslut handlar det om att 
förstå utmaningarna och se möjligheterna.

PACK POINT NORDIC, sedan många år en  
av Nordens mest heltäckande förpacknings-
konferenser och i år helt digital, är ett  
självklart forum för dig som är beroende  
av förpackningar för din verksamhet.

UR INNEHÅLLET:

VAD VILL KONSUMENTEN?  
  •  Vad krävs för att vinna den medvetne  

konsumentens uppmärksamhet och intresse?

HUR NÅR VI CIRKULÄRITET?  
 •  Hur löser vi utmaningen med återvinning av för-

packningsmaterial, utan att skapa nya miljöproblem?

VAD HÄNDER PÅ MATERIALFRONTEN? 
 •  Vilka material sätts på marknaden och hur kan de 

hjälpa oss att uppnå klimat- och hållbarhetsmål?

VAD ÄR PÅ ”G” INOM TEKNIK OCH FORSKNING?  
 •  Vad händer nu och vad väntar runt hörnet?

HUVUDPARTNER
• 1 plats i diskussionspanelerna
•  Film/presentation max 60 sek visas före 

och mellan blocken samt klickbar logga för 
presentationen under konferensen.

•  Digital monter
•  Logotype i all marknadsföring som görs 

före, under och efter konferensen
•   Företagspresentation/film max 60 sek på 

packpointnordic.se 
• Tillgång till deltagarlista
• 4 deltagare (värde 2.495:-/pers)
•  Matchmaking: Möjlighet att boka  

möte med deltagare 

Pris: 50 000:-

TEMAPARTNER (MAX 1 PER BLOCK) 
•  1 plats i diskussionspanelen i ett av temablocken 
•  Film/presentation max 60 sek visas före blocket 

samt klickbar logga för presentationen eller 
erbjudande under konferensen. 

• Digital monter 
•  Logotype i all marknadsföring som görs före, 

under och efter konferensen  
•  Företagspresentation/film max 60 sek på 

packpointnordic.se 
• Tillgång till deltagarlista 
• 3 deltagare (värde 2.495:-/pers) 
•  Matchmaking: Möjlighet att boka möte  

med deltagare 

Pris: 35 000:-

PARTNER
•  Digital monter
•  Logotype i all marknadsföring som görs 

före, under och efter konferensen 
•  Klickbar logga med presentation/erbjudan-

de under  
konferensen.

•  Företagspresentation/film max 60 sek på 
packpointnordic.se 

• Tillgång till deltagarlista
• 2 deltagare (värde 2.495:-/pers)
•  Matchmaking: Möjlighet att boka möte med 

deltagare 

Pris: 20 000:-

VILL DU BLI VÅR PARTNER UNDER 2021. KONTAKTA OSS:
Jerker Evaldsson • tel 070-975 99 40, jerker.evaldsson@nordiskemedier.se
Danijel Dragisic • tel 070-995 13 37, danijel.dragisic@nordiskemedier.se

packpointnordic.se • packnet.se


