Vi är med och stöttar
Östersjön!

Om projektet
Hjälp oss att hjälpa!

Allt för sjön startar ett projekt med syftet att varje år stötta en
välgörenhetsorganisation.
2022 har vi valt Expedition Rädda Östersjön
Målet varje år är att belysa en välgörenhetsorganisation som arbetar mot
något av de Globala målen från Agenda 2030 som vi valt ut som våra
hjärtefrågor, rent hav, rent vatten och hållbara konsumtionssätt.
Ni som sponsor bidrar inte bara till ett renare hav utan får också en
synlighet på Båtmässan Allt för sjön och i våra digitala kanaler.
Som ytterligare ett led i insamlingen har Allt för Sjön en tre månader
lång insamlingskampanj vid köp av entrébiljett från 20 dec till 20 mars.

Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad, var med ni också!

Årets ändamål:
Expedition Rädda Östersjön
Östersjöns miljö har succesivt försämrats under de senaste
hundra åren och är idag ett av de mest förorenade och
känsliga innanhaven i världen. Om inte något radikalt görs är
risken ett helt dött innanhav som sedan inte går att rädda –
något som ingen vill att kommande generationer ska leva få
med!
Nu fortsätter det viktiga arbetet genom projektet Expedition
Rädda Östersjön. Gemensamt kan vi bli en viktig del i
lösningen genom att delta i Expeditionen och tillsammans
kan vi skapa en viktig länk i kedjan för att rädda Östersjön.

De insamlade pengarna går till Expedition Rädda Östersjöns
mobila utställning som rullar land och rike runt och utbildar
ungdomar om situationen i Östersjön och hur och var man
kan göra insatser. Den mobila utställningen gör även andra
nedslag i form av besök i olika städer för att sprida kunskap
och inspiration samt skapa dialog.
Läs mer om projektet på alltforsjon.se

Synlighet
Som tack för att ni är med och bidrar i detta viktiga projekt
ger vi er följande synlighet på den fysiska mässan och i våra
kanaler.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Trekantskylten - mot Huddingevägen
Digitalskyltar utomhus – pendeltågsgången och garaget
Digitalskyltar inomhus – ovanför hallarna
Paustid på scenskärm
Synlighet i nyhetsbrev mot utställare och besökare
Inlägg på SoMe
Synlighet på hemsidan
Synlighet i Båtappen
Digitalt paket att använda i egna kanaler

Pris: 25 000:exkl. moms

Fakta:
Antal besökare på plats: 70 000
Utskickslista besökare: 90 000
Utskickslista utställare: 1000
Antal följare i SoMe: 13 855
Nedladdningar av Båtappen: 10 000

Praktisk information
Det ska vara enkelt!
Allt ni behöver göra är att maila er logotype senast 220130 till:
anna.fjallstrom@stockholmsmassan.se
Fakturan kommer direkt från Expedition Rädda Östersjön
(Expedition Baltic Sea AB)

Tack för ert bidrag!

