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Til daglig leder / markedsansvarlig     

Dato: 5. januar 2022 
 
Forespørsel om sponsing av Boligkonferansen 2022 - 10. og 11. mai 
 
Boligprodusentenes Forening arrangerer i 2022 Boligkonferansen for trettende gang. Konferansen er møteplassen for 
boligprodusenter, politikere, leverandører og alle som har interesse for boligbygging i Norge.  
 
Tirsdag 10. mai er selve konferansedagen og på kvelden 10. mai arrangeres det en hyggelig middag med 
underholdning, mingling og prisutdeling. Onsdag 11. mai starter med generalforsmaling for Boligprodusentene og 
deretter avholdes det et fagseminar som alle kan melde seg på.  
 
Som den ledende bransjeorganisasjon for landets boligbyggere, videreutvikler vi Boligkonferansen som et årlig 
møtested for bransjens aktører. Vi setter som vanlig rammebetingelser, boligmarkedet og boligpolitikk på dagsorden. 
Målgruppen er våre medlemsbedrifter, leverandører og alle andre med interesse for boligmarkedet.  
 
Boligkonferansen 2022 arrangeres også i år på Meet Ullevaal. 
 
Vi ønsker med denne henvendelsen å spørre om din bedrift ønsker å profilere seg på Boligkonferansen 2022. Vi tilbyr 
2 pakker: 

Sponsor med logo Utstiller - Sponsor med logo og stand 
• Deltagelse for 1 person på konferansedagen 

tirsdag 10 mai. 
• Firmalogo i forbindelse med markedsføring av 

Boligkonferansen 2022 
• Firmalogo plassert på programmet og på banner 

i salen under Boligkonferansen og festmiddagen 

• Deltagelse for 1 person på konferansedagen tirsdag 
10. mai.  

• Stand i tilknytning konferanselokalet - ca. 2 m bredde 
med bord, stol, hvit duk, trådløst internett og strøm. 

• Firmalogo i forbindelse med markedsføring av 
Boligkonferansen 2022 

• Firmalogo plassert på programmet og på banner i 
salen under Boligkonferansen og festmiddag 

Pris kr. 20 000,- eks mva. Pris kr. 23. 500,- eks mva. 
 
Gi oss tilbakemelding på hvilken pakke du ønsker så snart som mulig, senest innen 15. februar 2022, til Marita Grande 
Tlf: 92637328, e-post marita.grande@boligprodusentene.no 
 
Boligkonferansen 2022 – Skal vi virkelig ikke bygge boliger for folk flest i Norge? 
Politikere, boligutviklere, økonomer m.fl. som vil sette agendaen og diskutere utfordringer og løsninger for 
boligbygging i storby, by og distrikt. 
 
Alle kan melde seg på fagseminaret onsdag 11. mai:  

• Rikets tilstand – status på saker som Boligprodusentene arbeider med 
• Miljøkrav og klimaregnskap for boliger 

 
Klikk her for påmelding til konferansen 10. og 11. mai 
 
Har du spørsmål ta kontakt med undertegnede.  
 
Med vennlig hilsen 
Boligprodusentenes Forening 
Marita Grande 
Fagsjef  
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