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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.

2020 fyller Öresundsbron 20 år och vi kan notera att Öresundsregionen är inne i en andra omgång 
av omfattande infrastrukturprojekt. I slutet av 2020 kommer Köpenhamns och Malmös fjärde 
utredningsomgång av en Öresundsmetro bli klar och den statliga dansk-svenska utredningen om 
en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer att presenteras för regeringarna. Nu 
påbörjas bygget av Fehmarn Bält-tunneln och redan 2019 invigdes den första delen av den danska 
landförbindelsen - höghastighetsjärnvägen 250 km/h mellan Köpenhamn och Ringsted. I september 
2019 invigdes Metrons cityring i Köpenhamn och på den svenska sidan Öresund byggs såväl spårväg 
i Lund som fyrspårig järnväg mellan Malmö och Lund och upp mot Göteborg ska hela Västkustba-
nan på sikt bli tvåspårig. 

I Malmö, Lund och Helsingborg är byggaktiviteten fortsatt hög men prognoserna talar om en upp-
bromsad konjunktur och minskat bostadsbyggande. Jobben i det skånska näringslivet fortsätter att 
växa men i en lägre takt än tidigare.

Real Estate Øresund ger deltagarna en unik inblick såväl när det gäller aktuella planer för stä-
dernas utveckling som när det gäller utvecklingen inom konjunktur och fastighetsmarknad. Som 
partner blir du en del av en värdefull kunskapsdag med de bästa talarna och en kvalificerad publik.

Real Estate Øresund

GÖR DIN ORGANISATION SYNLIG PÅ 
REAL ESTATE ØRESUND - BLI PARTNER

INFORMATION OM PARTNERSKAP

 

PARTNERSKAPSPRIS

MEDLEMMAR
19 000 SEK / 14 000 DKK
(exkl. moms)

EXTERNA PARTNER
29 000 SEK / 21 000 DKK
(exkl. moms)

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

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

FÖRMÅNER SOM INGÅR I ETT PARTNERSKAP TILL REAL ESTATE ØRESUND

VILL DU SYNAS?BLI PARTNER!

I allt digitalt annonsmaterial i förbindelse 
med konferensen

I elektroniska invitationer som sänds ut inför 
konferensen

I programtidningen

På konferenssalens skärmar vid välkomstan-
förande, debatter och pauser

En fri plats på konferensen

Egen halvsidesannons i programtidningen 
som delas ut på konferensen

Möjlighet till en egen rollup och informations-
material vid bord i anslutning till konferens-
lokalen

Deltagande för en person på VIP-middagen 
tillsammans med talare och övriga partners 
som arrangeras i anslutning till konferensen

PARTNERSKAPSFÖRDELAR: SYNLIGHET MED LOGOTYPE:

Alla partner syns i all marknadsföring av konferensen fr.o.m. januari 2020.

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.
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TALARE REAL ESTATE ØRESUND 2020
Framtidens stad
Lyssna på Ingka Services vd Göran Nilsson 
som med utgångspunkt från Hubhult i 
Malmö arbetar med IKEA Retails framtida 
utveckling där e-handel, ny teknologi, 
påverkan på klimatet samt intåget i 
städerna är viktiga faktorer. Ingka Group 
bildades av Ingvar Kamprad under 80-talet 
och driver som största franchisetagare 376 
IKEA-varuhus på 30 marknader (varumär-
ket och produktutvecklingen ägs av den 
fristående koncernen Inter IKEA Group). 
Dessutom utvecklar Ingka köpcentra kring 
varuhusen. Hittills har företaget byggt upp 
44 centra i Europa, Ryssland och Kina.

Göran Nilsson
Vd Ingka Services (IKEA)

Helena Bjarnegård
Sveriges riksarkitekt

Katrin Stjenrfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Malmö Stad

Mats Helmfrid (M)
Kommunfullmäktiges ordförande, Lund

Peter Danielsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande,  
Helsingborg

Konjunktur

Las Olsen
cheføkonom, Danske Bank

Olof Manner
chef Swedbank Research

Fastighetsmarknad

Ulrika Hallengren
vd, Wihlborgs Fastigheter

Fler talare är snart klara. Slutligt 
program publiceras 28 november 2019

Utvecklingen i Köpenhamn 
och Greater Copenhagen

Frank Jensen (S)
overborgmester
Københavns Kommune

Prisutdelning 
Real Estate Øresund Award


