
Arbeta smart inom planering & byggande 2018
UTSTÄLLNINGSPLATS PÅ KONFERENSEN

2-3 MAJ 2018 – KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM



OM KONFERENSEN
Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta handläggningstider och planerings- och byggtider, 
minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen 
arrangerar Geoforum Sverige och Lantmäteriet konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018. 

Program

Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är en 
konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom 
region- och stadsplanering, med koppling till byggande och 
förvaltning.

Konferensen lyfter organisationers omställning till nya 
digitala arbetssätt och goda exempel på planering med 
digitala informationsflöden för ökad effektivitet, 
visualisering för bättre kommunikation och geografiska 
analyser för bättre beslutsstöd. Läs mer om programmet

WEBB: geoforum.se/arbetasmart2018
ARRANGÖR: Geoforum Sverige och Lantmäteriet.

Målgrupp

Unikt med denna konferens är att den lockar både plan-
och byggsidan i kommunerna och GIS- och 
geodatabranschen. Här möter ni chefer och experter på 
kommuner och statliga myndigheter, som alla som vill 
snabba på digitaliseringen inom området!

Vi räknar med 150-200 deltagare. Förra året samlade 
konferensen 200 personer.

Tid och plats

TID: 2–3 maj 2018
PLATS: Kistamässan, Stockholm

https://geoforum.se/arbetasmart2018/program
https://geoforum.se/arbetasmart2018


BOKA UTSTÄLLNINGSPLATS

Utställningsplats

•2-3 kvm monteryta

•ett ståbord, ström och internetuppkoppling via trådlöst 
nätverk

Deltagarbiljett

•1 deltagarbiljett inklusive fika, luncher och mingel.

Synlighet innan och efter konferensen

• Webb: Logotyp, länk och beskrivning av ert företag på 
särskild webbsida. Informationen ligger kvar på webbsidan 
även efter konferensen.

• Inbjudan via e-post: Information om att ni är utställare

•LinkedIn: Inlägg om alla utställare med logotyper

PRIS: 7 000 kr för medlem i Geoforum Sverige, 9 000 kr för icke medlem. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Boka utställningsplats genom att mejla info@geoforum.se. 

Konferensens omtyckta utställning är med igen! Här har din organisation möjlighet att visa upp era tjänster och produkter 
för digitalisering inom planering och byggande.

Fika och luncher serveras i utställningen. För att ytterligare förbättra möjligheterna till möten ordnar vi ett kostnadsfritt 
mingel i utställningen kl. 17-19 den 2 maj för alla konferensdeltagare. När du bokar utställningsplats ingår följande.

mailto:info@geoforum.se?subject=Utst%C3%A4llningsplats%20p%C3%A5%20Arbeta%20smart%20inom%20planering%20&%20byggande


Tider: 
Uppställning kl. 7-9 den 2 maj.
Utställningen är öppen 2 maj kl. 9-19 och 3 maj kl. 8-16
Nedmontering från kl. 15 den 3 maj.

Konferenslokal för utställningen: 
Kistamässan, E-avdelningen, lokal: E5
Arne Beurlings Torg 5, Kista
Kommunikationer: 10 minuter till Stockholm Central och 30 
minuter till Arlanda med pendeltåg. Station: Helenelund.
Parkeringsplatser: 1 000.

Leveransadress för material: 
Kistamässan, Torshamnsgatan 18A, 164 22 Kista
Märk leveransen: Arbeta smart 2018, 2-3 maj
Gods kan tas emot tidigast 27 april.

VARMT VÄLKOMMEN!

Montermaterial
Vill du hyra bildskärm eller annat, boka via Kistamässans 
partner Workman: http://www.workman.se/uthyrning-
online-shop/

Bokning av utställningsplats: 
info@geoforum.se

Kontakt och mer information: 
Lisa Samuelsson
Telefon: 073-5073162, lisa.samuelsson@geoforum.se

PRAKTISK INFORMATION

http://www.workman.se/uthyrning-online-shop/
mailto:info@geoforum.se
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