DANMARK I BALANCE MED
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
By- og boligmassens sammensætning og byggeriets rammevilkår har
afgørende betydning for et Danmark i balance, for de lokale fællesskaber
og vores sammenhængskraft. Med øgede befolkningstal og større urbanisering kalder det på hurtige, enkle og bæredygtige løsninger til levedygtige
byer med velfungerende infrastruktur, et sikkert miljø og gode rammer.
Et væsentligt element i den sociale bæredygtighed er, at der er et varieret
udbud af boliger. Boliger med forskellige ejerformer, størrelser, beliggenhed
og til forskellige priser, så der er boliger til alle borgere.

TID OG STED
DANCHELLS ANLÆG
LØRDAG D. 16.6 KL. 15.00-16.00
ORDSTYRER: JOURNALIST MIA TANG

Hvordan kan samarbejde mellem politikere, planlæggere, projektudviklere
og borger skabe en mere social bæredygtig byudvikling, der afhjælper og
ikke udvikler sociale udfordringer?
Hvordan kan byggeriet og markedet være med til at modvirke ghettodannelser? Og hvordan kan boligpolitikken og ikke udligningsordninger
skabe et Danmark i balance og social bæredygtig byudvikling?
Kom med til debat, når Lindskov Communication inviterer en række centrale boligpolitiske aktører, investorer, den almene sektor og virksomheder,
der arbejder med udfordringen, til en debat om social bæredygtig by- og
boligudvikling, om fremtidens byggeri samt om samarbejdsmuligheder,
erfaringer og visioner.

BLIV SET OG HØRT

– DELTAG I DEBATTEN

TIL FOLKEMØDET 2018 UDBYDER VI TRE DELTAGERPAKKER:
• Deltagetvlse i paneldebat

• Deltagelse i paneldebat

• Deltagelse i paneldebat

• Fotos fra debatmødet

• Fotos fra debatmødet

• Fotos fra debatmødet

• 2 social media opslag før
og efter debatten

• 2 social media opslag før
og efter debatten
• Pressemeddelelse I /
kronik
• Pressemeddelelse II /
kronik

Pris 10.000 kr.*

Pris 25.000 kr.*

• 2 social media opslag før
og efter debatten
• Pressemeddelelse I
• Pressemeddelse II /
kronik
• Videodagbog af detbatmøde
samt diverse aktiviteter og
events

Pris 35.000 kr.*

* Alle priser er ex. moms. Overnatning + lokal transport kan vi hjælpe med ved behov.

VIL DU VÆRE MERE SYNLIG?

VIL DU VIDE MERE?

Tillægsydelser i form af public affairs, mødeetablering før, under og efter FM18,
konsulentbistand, øget mediedækning, marketingmaterialer (beach flag/roll up/tryksager),
kan - alt efter sammensætning og volumen - leveres fra kr. 10.000-75.000 ex. moms

Kontakt os på 70 26 19 79
eller mail@lindskov.com
og hør, hvordan vi kan øge din
synlighed på Folkemødet 2018

MEDLEM AF:

NYSGERRIG? FØLG OS HER:
lindskov.com

Lindskov

Lindskov-communication

