
Våra sponsorer påverkar utvecklingen av PMI SE och utvecklingen av projekt i Sverige. Tillsammans 
vidareutvecklar och skapar vi mer värde i Sveriges största nätverk inom projekt och projektledning.

Att bli sponsor innebär att ditt företag kommer att vara en del av vårt uppdrag, att åstadkomma en optimal 
och hållbar förändringskraft i vårt samhälle genom att organisationer anammar och uppskattar projekt som 
arbetsform.

Vår målgrupp är ledare, chefer och beslutsfattare inom projektledning, till exempel projektledare, programledare, 
portföljledare och projektkontorschefer.

Som sponsor kommer ditt företag att:

• Påverka utvecklingen av PMI SE och utvecklingen av projekt i Sverige

• Möjlighet att nå PMI SEs medlemmar, volontärer och deltagare under våra aktiviteter

• Stärka ditt varumärke som en aktör inom de branscher som arbetar i projekt

• Driva försäljning av din tjänst eller produkt

• Bli mer attraktiv vid rekrytering av kompetens inom området 

• Visa ert stöd för projektledning och den professionella karriär våra medlemmar har valt

• Synas på PMI SEs webbplats

• Rabatt som utställare på kongressen Passion For Projects

• Få fördelen att förknippas med PMI och PMI SE

PMI SE består av drygt 2000 medlemmar och arrangerar ca 50 seminarium och aktiva nätverksträffar per år.

Som sponsor är du med och påverkar utvecklingen av PMI SE och utveckling av projekt i Sverige. Tillsammans 
kan vi vidareutveckla och skapa mer värde i Sveriges största nätverk inom projekt och projektledning!

www.pmi-se.org | sponsor@pmi-se.org

Bli sponsor för PMI SE 



Besök pmi-se.org eller kontakta sponsorship@pmi-se.org

www.pmi-se.org | sponsor@pmi-se.org

Typer av sponsring

PMI SE har 3 nivåer av sponsring - Guld, Silver och Brons som skiljer enligt följande tabell:

GULD SILVER BRONS

Max antal sponsorer 7 9 obegränsat

Logotyp på webbplats Första sidan

Sponsorsidan 

Sponsorsidan Sponsorsidan

Logotyp i nyhetsbrev Ja Nej Nej

Annons i nyhetsbrev Ja – 2st/år Ja – 1st/år Nej

Artikel i nyhetsbrev Ja – 1st/år Ja – 1st/år Nej

Utställarrabatt på Passion 
For Projects Congress

20% 10% 10%

Företagslogotyp på 
presentationer vid PMI SE 
aktiviteter (exklusive Passion 
For Projects Congress)

Ja Ja Ja

Sponsorlogotyp

Pris (SEK) 35 000 20 000 10 000*

* För bronssponsor med anställd styrelsemedlem är priset 0 Sek

Bronze SponsorGold Sponsor Silver Sponsor


