
Bli Partner till Pack@Stage!

Som partner får Du denna synlighet;

 •  Er logotyp i all marknadsföring om eventet!
 •  En voiceover med Er logotyp i inledning av sändningen; 
    Dagens PACK@Stage presenteras av - xxx inklusive en  

 mening/payoff om Er.
 •    Möjlighet till kort film, 30 sekunder, i det digitala  

”väntrummet” innan webbsändingen startar.
 •  Vi kommer att ha max 3 Partners.

Pris: 15 000:-

Arrangör

Nu lanserar Packmarknaden PACK@Stage 
- Ett nytt webbsänt live koncept, där vi lyfter det rykande aktuella  
och ofta kontroversiella, på scen, med gäster som har kunskap och  
engagemang och som vill påverka, utveckla och skapa förändring.  
Relevant, skarpt och underhållande! Alltid med förpackningen i fokus!

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

Panelen till PACK@Stage nästa genomförande är klart!  
Det kommer att sändas den 11 mars. Så här ser innehållet ut:

E-handel – hur löser vi konflikten mellan  
konsumentbehov och miljö?
E-handeln växer så det knakar. Det innebär stor belastning på trans-
port och miljö, med förpackningar som sällan är optimala för sin uppgift. 
Samtidigt vill konsumenten ha sin leverans, var som helst, när som helst 
och gärna NU. Det handlar också om kommunikation och varumärke! Hur 
skapas förpackningslösningar som är långsiktigt hållbara och som attra-
herar en medveten konsument? 

Plats: Stockholm 

Gäster på scen:
Beatriz Fellenius, Supply Chain Manager, Cervera
Carin Blidholm Svensson, Creative Director & Founder, BVD®
Tom Johnsson, Business Development Manager, DS Smith
Louise Ungerth, Ungerth & Co

PACK@Stage modereras 
av Per-Stefan Gersbro, 
grundare och f.d. vd för 
näringslivsklustret Pack-
bridge, numera fristå-
ende konsult i det egna 
företaget Paccedo.
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