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Real Estate Øresund 2018 och 2019 års key note speakers Katrin Stjernfeldt Jammeh och Frank Jensen

GÖR DIN ORGANISATION SYNLIG PÅ
REAL ESTATE ØRESUND - BLI PARTNER
Låt din organisation för en dag bli en del av Øresundsinstituttets konferens Real Estate
Øresund där du som partner kan synas tillsammans med de bästa talarna och en publik
bestående av de viktigaste aktörerna inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling.
Som partner får du tillgång till egen minimonter, din logotype syns i marknadsföring
och program och en plats vid den efterföljande dansk-svenska nätverksmiddagen.
2019 blir ett händelserikt år i Öresundsregionen. Bostadsbyggandet är högt och rekordmånga kontorslokaler blir färdiga i Malmö. Även i Köpenhamn, Lund och Helsingborg är byggtakten hög.
I december 2018 invigs Malmöpendeln med järnväg i ring runt Malmö och ny station i Rosengård.
Samma månad väntas Tyskland besluta om tillstånd för den kommande Fehmarn Bält-tunneln.
I Köpenhamn invigs nya Metrocityringen och nya höghastighetsjärnvägen till Køge och Ringsted
under 2019. I Helsingborg invigs Helsingborgsexpressen, en ny BRT busslinje med hög kapacitet. I
Lund byggs nya spårvägen till Brunnshög som ska stå klar 2020 och mellan Malmö och Lund byggs
järnvägen ut till fyra spår med invigning 2024. Malmö och Köpenhamn utreder möjligheten att bygga
en Øresundsmetro som skulle förkorta restiden mellan städerna till 20 minter och med avgångar
med 1,5 minuters mellanrum i rusningstid. Danska och svenska staten utreder samtidigt möjligheterna att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
Det politiska samarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee förnyas nästa år och Region
Halland har sökt medlemskap.
Vi gläds därför över att kunna presentera Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S) och
Malmö kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh som konferensens huvudtalare.
Läs mer om talarna på sidan 4.

INFORMATION OM PARTNERSKAP
FÖRMÅNER SOM INGÅR I ETT PARTNERSKAP TILL REAL ESTATE ØRESUND
PARTNERSKAPSFÖRDELAR:

SYNLIGHET MED LOGOTYPE:

En fri plats på konferensen

I allt digitalt annonsmaterial i förbindelse
med konferensen

Egen halvsidesannons i programtidningen
som delas ut på konferensen
Möjlighet till en egen rollup och informationsmaterial vid bord i anslutning till konferenslokalen
Deltagande för en person på VIP-middagen
tillsammans med talare och övriga partners
som arrangeras i anslutning till konferensen

I elektroniska invitationer som sänds ut inför
konferensen
I programtidningen
På konferenssalens skärmar vid välkomstanförande, debatter och pauser

Alla partner syns i all marknadsföring av konferensen fr.o.m. 15 december 2017.

PARTNERSKAPSPRIS
MEDLEMMAR
15 000 SEK / 12 000 DKK
(exkl. moms)

EXTERNA PARTNER
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25 000 SEK / 20 000 DKK
(exkl. moms)

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Johan Wessman
+46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt gränsregionalt
analys- och kunskapscenter som samlar över 100 aktörer från näringslivet, den
offentliga sektorn och akademin med målet att öka kunskapen om samhälls
utvecklingen på båda sidor av Öresund. Som medlem i Øresundsinstituttet blir du en
del av vårt dansk-svenska nätverk och får tillgång till nätverksmöten, fakta, analyser
och nyheter om utvecklingen i Greater Copenhagen / Öresundsregionen.
Östergatan 9 B | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org

TALARE REAL ESTATE ØRESUND 2019
Key note speakers
Frank Jensen (S)

overborgmester
Københavns Kommune

Katrin Stjenrfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Malmö Stad

Skånska kommuner

Konjunktur

Philip Sandberg (L)

Las Olsen

Peter Danielsson (M)

Olof Manner

BLOXHUB - Köpenhamns nya
innovationsarena för hållbar
urbanisering

Fastighetsmarknad

Kommunstyrelsens ordförande, Lund

Kommunstyrelsens ordförande, Malmö

Torben Klitgaard
direktør BLOXHUB

cheføkonom, Danske Bank

chef Swedbank Research

Lau Melchiorsen

Partner, Colliers Danmark

Ulrika Hallengren

Helle Søholt

vd, Wihlborgs Fastigheter

vd och medgrundare av den danska
arkitektbyrån Gehl

Fredrik Dackheden

Prisutdelning
Real Estate Øresund Award

head of transactions, Croisette
Real Estate Partners

Jarl Olsson

chef fastighetsrådgivning, Catella Malmö

Klicka här för att läsa det
kompletta konferensprogrammet
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