Samarbejdsmuligheder:
Redaktionelt og kommercielt laver Licitationen og ARKbyg, på Licitationen.dk og på buildingsupply.dk løbende optakt med dybdegående fokus på temaet og med historier fra de forskellige samarbejdspartnere og deres tanker og visioner om temaet og deres involvering i Building
Awards 2018.
Licitationen, Building Supply, Bygherre Foreningen og Lean Construction afholder i samarbejde
Building Awards 2018 – en hyldest til dansk byggeri.

Samarbejdspartner og udstiller
•

Building Awards 2018 er delt op i to dele:

Building Awards – konference:

•

•

•

•
•

Key Note speakers fra internationale, verdensførende og prisvindende
virksomheder som Rambøll, Arup og Siemens.
Udstilling fra fremsynede danske virksomheder og specialister.
Inspiration og netværk omkring udvikling, fremtid, investering og
samarbejde i byggeriet i Danmark.

•

Fagudstilling omkring jeres kant og visioner i forlængelse af temaet for dagen. Der vil i
programmet være afsæt to gange 30 min til at deltagerne kan se de forskellige udstillinger.
1 helsides advertorial i Licitationen hvor i uddyber hvorfor i udstiller til Building Awards
2018 og deler jeres visioner og tanker om byggeriets udvikling kontra temaet.
Logo og optakt over 6 mdr. som samarbejdspartner på alt materiale og annoncer der
sendes ud via Licitationen og Building Supply, via Lean Construction og Bygherrer foreningen og mange øvrige samarbejdspartnere.
2 billetter til Building Awards 2018 både konference og galla - samt muligheden for tilkøb af billetter til kolleger og/eller samarbejdspartnere til særpris.

Pris: 39.500 kr.
Building Awards – galla:
•
•
•

Prisuddeling, 12 priser til førende danske virksomheder i byggeriet der har arbejdet mod et
bedre miljø, klima og meget mere.
Galla, middag og underholdning.
Netværk på tværs af toppen af danske bygherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører.

Samarbejdspartner og awardsponsor
•
•
•

Praktisk:
•

Dato: 09. november – 2018

Medafsender og uddeler af den valgte award til Building Awards 2018. Eks.: ”Innovationsprisen – i samarbejde med…” I vil i hele perioden fra til november – være hovednavn
og afsender af denne pris.
1 helsides advertorial i Licitationen hvor i uddyber hvorfor netop denne pris er vigtig for
jer og deler jeres visioner og tanker om byggeriets udvikling kontra netop denne pris.
Logo og optakt over 6 mdr. som samarbejdspartner på alt materiale og annoncer der
sendes ud via Licitationen og Building Supply, via Lean Construction og Bygherrer foreningen og mange øvrige samarbejdspartnere.
2 billetter til Building Awards 2018 både konference og galla - samt muligheden for tilkøb af billetter til kolleger og/eller samarbejdspartnere til særpris.

Pris: 79.500 kr.

Location: Langelinie Pavillonen, København Ø
Tema: FNs Verdensmål – undertemaer: Globalisering, byudvikling og bygning.
Konferencier: Lise Rønne.

Samlet pakke:
Samarbejdspartner, udstiller og awardsponsor

Pris: 95.000 kr.

Kontakt Martin Steen Hansen, Projektleder Building Awards 2018
Tlf. 28 12 71 80, mail: msh@nordiskemedier.dk

www.licitationen.dk/buildingawards

