
Utställningsområdet 
Eventet kommer att hållas på Lindholmens Science 
Park. Alla utställare placeras i anslutning till salen 
där fika och lunch intas. Det kommer att vara 
avsatt tid för nätverkande och mingel.

Förväntade besökare 
Projektledare, affärsområdeschefer, beställare, 
entreprenörer, projektmedlemmar, utbildare, 
beslutsfattare, konsulter, studenter och entusiaster.

Förväntat antal deltagare 
80 personer

Konferenstider 
07.00-08.15 iordningställande av montrar 
08.15- 16.30 Konferans
16.45-18.00 nätverksmingel
  
Plats 
Chalmers Konferens & Restauranger
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg

Datum
11 oktober 2021
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Vår mission är att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, samt att etablera 
projektledning som profession. Därför anordnar vi en heldag där deltagare ur ett projektperspektiv möts, 
diskuterar och inspireras kring ämnet samhällsbyggnad, med särskilt fokus på utmaningar i branschen. 

UTSTÄLLARE PÅ PMI SAMHÄLLSBYGGNADSDAGEN 2021 
Under dagen kommer vi ta del av talare på ämnen såsom samverkan, upphandling 
och en paneldiskussion med fokus på utmaningar i branschen och det finns även 
flera tillfällen under dagen att diskutera frågor. Vi vill bjuda in dig och ditt företag 
att medverka på vårt event som utställare, där ni möter och nätverkar med ca 80 
deltagare och andra utställare. Vi erbjuder dig bästa värde för dina behov, oavsett 
om det är exponering eller nätverkande eller i kombination av dessa.
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Konferensen i korthet

THERESE HELANDER

Projektledare 
samhallsbyggnad@pmi-se.org 

Utställningsinformation
• Utställningsområde område storlek 2x3 m
• Utställningsmöbler 1 ståbord 
• Utställningsutrustning 3-eller 5-grenuttag, wifi 
• Din logo visas på samhällsbyggnad.pmi-se.

org samt exponering i PMI Sweden Chapters 
sociala kanaler (primärt LinkedIn)

• 1 Dagars konferenspass 2 stycken 
• Pris 8900 kr

Ämnen och föredrag
• Utmaningar i branschen, Paneldebatt 
• Vad är samverkan? 
• Samverkan i praktiken 
• Upphandling 
• Komplexa Projekt 
• Riskhantering i projekt

Om vi är förhindrade att ses fysiskt pga 
restriktioner så kommer eventet flyttas till 
senare tillfälle.


