
Nomineringsperiod
 Annonsering om galan på  
recyclingnet.se, i  
Recyclings nyhetsbrev och i  
tidningen för att få in 
nomineringar fortsätter. 

Alla partnerloggor presenteras 
i annonser i Recycling och på 
webben. 

Biljettförsäljningen öppnar för 
galan.

Startskott för  
Återvinningsgalan

 atervinningsgalan.se 
uppdateras med information 
om partners,kategorier, datum, 
nomineringar med mera.

 Annonsering om galan 
på recyclingnet.se, i Recyclings 
nyhetsbrev och i tidningen för 
att få in nomineringar påbörjas. 
Alla partnerloggor presenteras  
i annonser i Recycling och  
på webben. 

 Partneremblem för användning i 
egen marknadsföring tas fram. 

Arbetet med 
nomineringar  
startar & 
partnermöte

 Annonsering om galan på  
recyclingnet.se, i Recyclings 
nyhetsbrev och i tidningen för att 
få in nomineringar fortsätter. 

 Alla partnerloggor presenteras 
i annonser i Recycling och på 
webben. 

 Recycling tillhandahåller banner 
samt grafiskt material till partner 
för marknadsföring av galan på 
portaler, nyhetsbrev med mera.

 Nomineringsbilaga i Recycling nr. 
3 utgivning 16 juni. 

 Varje partner får ett antal bilagor 
för egen distribution.

Partner har en helsidesannons  
i bilagan.

 Uppstartsmöte Partners & Jury 
maj/juni.

Nomineringsperiod 
Annonsering om galan på  
recyclingnet.se, i Recyclings  
nyhetsbrev och i tidningen för att 
få in nomineringar fortsätter. 

 Alla partnerloggor presenteras 
i annonser i Recycling och på 
webben. 

 På recyclingnet.se har  
Återvinningsgalan en hög 
närvaro. Detta kompletteras med 
ständig t uppdaterad 
linkedinsida.

JuniMajJan – April Juli – September

#atervinningsgalan

Återvinningsgalans
Partneremblem

Årets
Återanvändare

Presenteras av

20232023

Stockholm | 30 november 2023

December

Marknadsföring
fortsätter

Inbjudan marknadsförs på  
recyclingnet.se, i Recyclings 
nyhetsbrev och i tidningen för 
att sälja biljetter fortsätter. Alla 
partnerloggor presenteras i 
annonser i Recycling och på 
webben. 

Finalisterna blir även 
inbjudna att delta på galan. 
De kommunicerar detta via 
egna kanaler så som sajter, i 
annonser med mera.

 Kategoripartner har 4 biljetter 
till galan, Galasupporter har 2.

 Kategoripartner har möjlighet 
att, tillsammans med 
prominent prisutdelare, gå 
upp på scen för att presentera 
vinnaren i ”sin” kategori.

Finalistmingel

Återvinningsgalan genomförs 
24 november, Partners får 
synlighet på scen, skärmen och 
omnämnande..

November

Finalisterna  
presenteras

Annonsering om galan på  
recyclingnet.se, i  
Recyclings nyhetsbrev och i 
tidningen för att sälja biljetter 
fortsätter. Alla partnerloggor 
presenteras i annonser i  
Recycling och på webben. 

 Nomineringsperiod avslutas 15 
september

Juryn sammanträder i  
Stockholm i oktober.

Finalister publiceras i Recycling 
nr. 5 den 31 oktober.

Oktober

Du syns där branschen  
finns under hela året

Galan genomförd 
och vinnarna
presenteras 

Vinnarna presenteras på  
recyclingnet.se,  
atervinningsgalan.se samt på 
My Newsdesk.se

 Vinnarna presenteras i 
ett uppslag i Recyclings 
februariutgåva.

 Vinnarna kommunicerar detta 
via egna kanaler, så som sajter,  
i annonser med mera.

Annonsering om galan på  
recyclingnet.se

Linda Bengtzing var konferencier på 
Återvinningsgalan 2022.

Syfte med
Återvinningsgalan

Driva utvecklingen

Skapa delaktighet

Visa på det bästa exempel

Uppmärksamma branschen  
i sin storhet och nytta

Premiera:
Nyheter

Hjältarna

Innovationerna

Utveckling

Entreprenörskap

Återvinningsgalan presenteras  
av branschtidningen Recycling, 
Återvinningsindustrierna och  
Avfall Sverige i partnerskap  
med kategoripartnerna


