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Framtiden är ljus

Aldrig tidigare har möjligheterna med sponsring varit större. Den digitala utvecklingen 

ger en plattform för företag att nå fram via människors passioner och intressen. Detta 

tillsammans med den fysiska upplevelsen – som bara blir viktigare och viktigare för 

människor – gör att sponsring som kommunikationsverktyg går en spännande framtid till 

mötes.

Traditionella kanaler har svårare och svårare att behålla människors uppmärksamhet. 

En förklaring är reklamen, som inte sällan avbryter människors upplevelse. Bra sponsring 

gör tvärtom. Bra sponsring stärker målgruppens positiva upplevelser. Bra sponsring tillför 

värde i människors liv.

Vi på Rättighetsbyrån tror att ökad förståelse är nyckeln till utveckling och ett sätt att 

förstå vad som driver bra sponsring är att hämta inspiration från forskning och case i vår 

omvärld.
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Om föreläsningen

Under denna föreläsning tar vi sikte på framtidens sponsring. Hur nyttjar framgångsrika 

företag sponsring som ett integrerat affärsverktyg? Hur fungerar det vi kallar sponsring 

4.0 i praktiken? 

För att kunna ge er denna förståelse tittar vi på den mest centrala forskningen inom 

området tillsammans med de senaste trenderna och de mest framgångsrika casen. Vi 

hämtar inspiration från de bästa svenska sponsringssamarbetena blandat med det senaste 

från den internationella sponsringsscenen. Vi kommer att hämta trender och lärdomar från 

världens största sponsringskonferens – IEG i Chicago som går av stapeln den 8-11 april 

2018.
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För vem? Föreläsningen riktar sig till dig som direkt eller indirekt arbetar med 

sponsring eller upplevelser hos en rättighetsinnehavare eller företag.

Upplägg? Vi anpassar föreläsningen efter er grupp och era behov. 

Som företag kan ni lämpligen bjuda in marknads-, sälj-, hållbarhets- och/eller HR-

avdelningen för att bredda förståelsen för vad framgångsrik sponsring handlar om och 

vilka möjligheter som finns idag! 

Som rättighet kan ni använda föreläsningen för att inspirera under en träff med era 

sponsorer eller använda den internt för er ledningsgrupp eller styrelse. Varför inte 

använda föreläsningen som en energiinjektion på er nästa kick off då ni samlar alla era 

medarbetare? Vi är öppna för era behov!

Vad ger föreläsningen? Föreläsningen ger er förståelse för hur ni kan utveckla ert 

arbete inom intresse- och upplevelsebaserad kommunikation.
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I föreläsningen tar vi upp de senaste trenderna och lärdomarna från olika företag och 

rättigheter. Vi kommer bland annat hämta några case från världens största 

sponsringskonferens där följande företag och organisationer är talare.
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Björn Stenvad

Björn har 15 års erfarenhet av att utveckla 

framgångsrika sponsringssamarbeten för 

rättigheter och sponsorer. Han har en lång 

bakgrund som analytiker och har god insikt i 

vad som driver effekt inom sponsring, både 

utifrån praktiska erfarenheter och den 

senaste forskningen. Han är utbildad 

civilekonom med inriktning marknadsföring. 

Björn är även vd för Upplevelseinstitutet, 

Rättighetsbyråns systerverksamhet.

Niklas Birgetz

Niklas har varit verksam inom intresse-

och upplevelsebranschen i drygt 15 år. 

Han kommer senast från jobbet som VD 

för branschorganisationen Sponsrings & 

Eventsverige (SES). Niklas var tidigare på 

Skandia under 12 år som bolagsjurist, 

affärschef, sponsringschef och Chef för 

Skandia Idéer för livet. Niklas har också 

under flertal år varit t.f. universitetslektor i 

juridik vid Stockholms universitet.
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Plats: Valfri.

Datum: Bestäms i samråd med Rättighetsbyrån.

Tid: 45-60 min föreläsning och 20 min diskussion.

Pris: 15 000 SEK (exkl. moms)

Dokumentation från föreläsningen ingår. Eventuella kostnader för resor, logi och lokal 

tillkommer.

För bokning och frågor: Niklas Birgetz

070-782 68 16

niklas@rattighetsbyran.se

Föreläsningen arrangeras av Rättighetsbyrån som är ett systerbolag till 

Upplevelseinstitutet.
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Några kommentarer från tidigare deltagare på Rättighetsbyråns föreläsningar och 

utbildningar:

Rättighetsbyrån levererar sponsorutbildningar med mycket god kvalité. Relevanta 

trender och case som ger en heltäckande bild av framtidens sponsring. 

Rättighetsbyrån ger relevanta insikter från branschen som är lätta att ta till sig.

Johan Lindström, Stockholm Live

Intressant innehåll och bra diskussioner med övriga deltagare! Jag tog med mig en 

hel del nya tankar från dagen. ”Björnkoll” sammanfattar dagen med spännande 

föredrag av Björn Stenvad och intressanta diskussioner med övriga deltagare!

Joar Båtelson, Skicross - Svenska Skidförbundet

Kursen överträffade alla mina förväntningar, jag gick därifrån inspirerad och hoppfull 

inför framtiden.

John Valencia, Plan Sverige


