
Sweden Property  
Investment Market

Den 11–12 september 2018 arrangeras Sweden Property Investment Market, Sveriges ledande  
mötesplats för framtidens fastighetsmarknad på Svenska Mässan i Göteborg. En mötesplats som  
belyser och berikar den svenska fastighetsmarknaden och en möjlighet för alla kommuner,  
exploatörer och städer att presentera sina utvecklingsplaner.  

Sweden Property Investment Market är grundat av Fastighetsägarna och Svenska Mässan och samlar de 
mest inflytelserika svenska fastighetsaktörerna inom kontorskomplex, bostäder, detaljhandelsbyggnader, 
hälso- och sjukvård, sportanläggningar och logistik- och industrilokaler. Här samlas aktörerna för att  
nätverka, utveckla sin kompetens och för att göra affärer. Här formas de avgörande besluten för nya  
investeringar och utvecklingsplaner i Sverige. 

Därför ska du vara en del av Sweden Property Investment Market 
Som partner får du tillgång till beslutsfattare, ledande fastighetsaktörer och investerare från hela Sverige.
Partnerpaket, pris 100.000:-
Delta på marknadsplatsen genom att bli partner.

Som partner får du:

Sweden Property Investment Market  
arrangeras av Fastighetsägarna och Svenska Mässan

Golvyta på 15–20 kvm i en stor öppen  
loungeyta. Det ingår; matta, 

 belysning och eluttag 

Tillgång till lokaler i anslutning  
till loungeytan för enskilda möten 

Logoexponering som partner  
i mötesplatsens marknadsföring 

 

10 biljetter  
till konferensen 

 

10 biljetter till  
mässans VIP-mingel 

Deltagande i Conference  
Advisory Board, fastställande  

av konferensprogrammet 



Konferens, Property Investment Conference
Under Sweden Property Investment Market arrangeras Sveriges största fastighetskonferens. Här sätts 
agendan för Sveriges fastighetsbransch och samhällsbyggnad med internationella talare, trendspaningar, 
politiker, branschspecialister och innovatörer. Property Investment Conference fokuserar på investerings- 
trender, samhällsutveckling och utvecklingsriktning.   

Nordic Property Expo
Sweden Property Investment Market arrangeras samtidigt som Nordic Property Expo - en mötesplats  
specialdesignad för modern fastighetsdrift. Arrangemanget omfattar allt från management till effektiv 
fastighetsförvaltning. Här samlas fastighetsägare för att nätverka och för att besöka mässan som är  
fylld med produktnyheter och innovationer, samt för att delta på konferensen och få tips och inspiration.    

 
Kontakta oss för mer information:
 

Åsa Håård Sundhall, programansvarig 
+46 (0)31-755 33 24
asa.haard-sundhall@fastighetsagarna.se

Rikard Ljunggren, ansvarig näringspolitik
 +46 (0)31  755 33 16 
rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se
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