
Sveriges främsta mötesplats för dig
inom förpackningsbranschen!

Succén fortsätter!

Bli värd 2023!

VI BYGGER PACK@LUNCH EFTER DINA ÖNSKEMÅL
Med PACK@lunch, skapar vi tillsammans med dig som värd, en öppen och interaktiv miljö, där vi lyfter aktuella förpackningsfrågor. 
Vi gör vårt yttersta för att skapa ett lunchseminarium format efter dina önskemål. Vi vill vara ditt stöd, men det är du som bestämmer 
innehållet. Vårt signum är det ska vara snabbt, lättsmält och matnyttigt  Förra året hade vi över 1000 nöjda deltagare, som fick med 
sig nyttig kunskap, kännedom om ditt företag, bra kontakter och kanske viktigast, inspiration att se nya möjligheter!

VÄRD/PARTNER! PRIS: 50 000:-
•  Packmarknaden marknadsför eventet såväl i print som med banners på packnet.se
 samt i nyhetsbrev/digitala utskick. Packmarknaden ansvarar för program, kontakt
 med talare, moderator, deltagaradministration och genomförande. 

• Värd/partner står för lokal samt förtäring/enklare lunch & dryck till deltagare.

Vill du bli vår partner/värd under 2023 - kontakta oss:
Jerker Evaldsson • tel 0709-75 99 40 • jerker.evaldsson@nordiskemedier.se

Magnus Wrigert • tel 073-682 53 37 • magnus.wrigert@nordiskemedier.se

FÖRSÄKRA DIG OM ETT VÄRDSKAP FÖR PACK@LUNCH 2023!

Ett uppskattat möteskoncept – som regel fullbokat

Arrangör

WEBBSÄNDNING - NÅ MÅNGA FLER!
PACK@lunch + Missa inte möjligheten att boka till en live webinar sändning av 
Ert PACK@lunch! Då ingår inspelning av Webinar, (ni får den färdiga inspelningen 
i efterhand) deltagarredovisning, frågor ifrån deltagarna, grafik, förberedelser och 
säkerställning av sändning avs. ljud och bild. Vi använder oss av Vimeo.

Pris efter förfrågan.

Exempel på tidigare värdar;
DS Smith, Graphic Packaging, 
Ranpak BillerudKorsnäs, Boxon, 
FTI, Iggesund,ITO PallPack, 
Packsize, RISE, Silver, SIS, Stora 
Enso, Svenska Retursystem, 
Tetra Pak, Visutech m fl.

Packmarknaden lanserade under 2016 ett helt nytt möteskoncept - PACK@lunch 
– för att på ett lättsmält sätt öka kunskapen kring förpackningsrelaterade utmaningar. Vi riktar 
oss till ansvariga hos handel, varumärkesägare, förpackningskonverterare, leverantörer, ja alla 
som är berörda av förpackningar för sin verksamhet. Konceptet har blivit en succé! Sedan 
start har vi genomfört ett 50-tal PACK@lunch, med över 5000 nöjda deltagare. Moderator är 
Per-Stefan Gersbro, branschprofil och uppskattad föredragshållare, med en rad ledande 
befattningar inom internationell förpackningsindustri bakom sig. 

Per-Stefan Gersbro


