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Martin Westin, Sveriges 
lantbruksuniversitet.

Ulf Danielsson, Uppsala universitet. Ulrika Persson-Fischier, Campus Gotland. Erik Bengtson, Uppsala universitet.

Läs mer och boka din plats på www.uppsala2030.com. 

Program och föreläsare 2023
Alla träffar består av en föreläsare från forskningen och en från ett hållbart företag eller organisation. 
Tillsammans delar vi erfarenheter och löser problem. Vi träffas i Vasasalen Uppsala slott, om inget annat 
anges, fem förmiddagar per år mellan kl. 07.30 och 11.00. Frukost ingår..

17 MARS:  Nudging och en hållbarhetsvandring 
genom kundresan. Martin Westin, forskare på SLU. 
Nudging är ett begrepp som används för att beskriva 
hur man gör för att hjälpa människor göra rätt val.

9 MAJ:  Big bang, meningen med arbetslivet och svåra 
samtal. Ulf Danielsson, Fysiker, författare och föreläsare 
samt professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet.

8 SEPTEMBER: Uppsala: Framtidens hållbara stad.
Ulrika Persson-Fischier, programansvarig för master-
programmet ”Hållbar destinationsutveckling” på 
campus Gotland, som är en del av Uppsala universitet.

27 OKTOBER: Green washing:  Retorik och argumenta-
tionsteknik. Erik Bengtson, forskare vid Litteraturveten-
skapliga institutionen, Uppsala universitet.

1 DECEMBER: Framtidsdagen 2023. Positiv psykologi, 
hitta hopp och framtidstro. Program fastställs senare.

Paket Detta ingår Pris

PARTNER Syns i all marknadsföring. Ett bord uppkallat efter sig. Åtta platser ingår för t.ex kunder. 195 000 kr/år

HUVUDSPONSOR Syns i all marknadsföring. Ett bord uppkallat efter sig. Tre platser ingår för t.ex anställda. 145 000 kr/år

SPONSOR Din verksamhet har ett bord uppkallat efter sig. Tre platser ingår för t.ex leverantörer. 75 000 kr/år

1
EN PLATS

17 000 kr/år
Är du ensam i företaget hittar 
du säkert någon att diskutera 
din situation med på träffarna.

2
TVÅ PLATSER
32 000 kr/år

Kroka arm med en kollega för 
att ha en diskussionspartner på 
företaget eller organisationen.

3
TRE PLATSER
45 000 kr/år

Kanske är ni en hel avdelning 
som vill delta tillsammans? Ju 

fler ni är, desto bättre.

Partner- och sponsorskap

http://www.uppsala2030.com

