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JCI FastTrack 

Sveriges Juniorhandelskammare 60års firande! 

I år fyller JCI Sweden, Sverige Juniorhandelskammare, 60 år. Den årliga 

nationalkongressen blir därför extra speciell. JCI Göteborg är värdar för 

jubileumskongressen som är den 17-20 oktober i år och marknadsförs över 

hela Europa. Temat för kongressen är FastTrack som bland annat 

reflekterar framtidslösningar och nytänkande. 

 

Våra sponsorpaket ger dig en unik chans att nå ut till entreprenörer och 

unga verksamma som alla är del av det främsta världsomfattande 

nätverket för personlig utveckling och ledarskap. Har du en egen idé som 

du inte hittar i våra paket så hör gärna av dig. 

 

Nedan våra olika sponsorspaket vi erbjuder. 
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DIAMANTSPONSOR 

Som en av våra tre diamantsponsorer får du chansen att bland våra 

medlemmar synas innan, under och efter kongressen samtidigt som era 

medarbetare får vara en del av kongressen. Följande ingår i 

diamantpaketet:  

• Tre medarbetare får kongresspass fredag-lördag. 

• Logotyp med länk på www.jcifasttrack.se samt på www.jcisweden.se  

och www.jcisweden.se/goteborg till och med 2014-06-31. 

• Logotyp med länk i kongressens nyhetsbrev samt JCI Swedens och 

JCI Göteborgs nyhetsbrev till och med 2014-06-31. 

• Möjlighet att namnge ett konferensrum. 

• Logotyp på tryckt material så som flyers, program, namnskyltar och 

kongresstidning.  

• Logotyp på och i goodiebag/kongresskitt som delas ut till alla 

deltagare. 

• Möjlighet till monter vid på fredag och/eller lördag. 

• Intervju på bloggen på www.jcifasttrack.se 

• En föreläsning på max en timma under fredagen eller lördagen enligt 

överenskommelse med programansvarig. 

 

Pris: 50 000 inkl moms 

Kontakt: Victoria Peterson, sponsor@jcifasttrack.se eller 0709-403564. 
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SMARAGDSPONSOR 
• En medarbetare får kongresspass fredag-söndag 

• Logotyp med länk på www.jcifasttrack.se samt på 

www.jcisweden.se/goteborg till och med 2014-06-31. 

• Logotyp med länk i kongressens nyhetsbrev samt i JCI Göteborgs 

nyhetsbrev till och med 2014-06-31. 

• Logotyp på tryckt material så som flyers, program, namnskyltar och 

kongresstidning.  

• Möjlighet till monter vid på fredag och/eller lördag. 

• Reklam i goodiebag väskan. 

• Intervju på bloggen på www.jcifastrack.se 

Pris: 25 000 inkl moms 
Kontakt: Victoria Peterson, sponsor@jcifasttrack.se eller 0709-403564. 
 

GULDSPONSOR 

• Logotyp med länk på www.jcifasttrack.se till och med 2013-12-31. 

• Logotyp med länk i kongressens nyhetsbrev. 

• Logotyp på tryckt material så som flyers, program, namnskyltar och 

kongresstidning.  

• Intervju på bloggen på www.jcifastrack.se 

Pris: 10 000 inkl moms 
Kontakt: Victoria Peterson, sponsor@jcifasttrack.se eller 0709-403564. 
 

BRONSPONSOR 

• Namn med länk på www.jcifasttrack.se till och med 2013-12-31. 

• Namn i kongressens nyhetsbrev. 

• Intervju på bloggen på www.jcifastrack.se 

Pris: 5 000 inkl moms 
Kontakt: Victoria Peterson, sponsor@jcifasttrack.se eller 0709-403564. 


