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Hjärtligt välkommen att bli VIP Partner i SeniorVärlden ideell förening, 2020/2021           

 
Föreningens Seniorvärlden ideell förening (SeniorVärlden”) är en politiskt och religiöst obunden förening som har som ändamål att vara ett forum som 
driver tvärsektoriella frågeställningar på temat åldrandet. Det påverkansarbetet görs utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, hälsoaspekter och 
innovation. 
 
SeniorVärldens verksamhet har som syfte: 

▪ att vara en plattform och ett forum för främjande av social hållbarhet, ökad gemenskap och minskad ensamhet i samhället.  
▪ att verka för ett gott samarbete mellan aktörer som verkar för föreningens ändamål både inom offentlig och privat regi. 
▪ att bevaka att föreningens ändamål beaktas i samhällsutveckling och stadsbyggnad 
▪ att bilda opinion för föreningens ändamål, motverka stigmatiseringen av seniorboende och vidga marknaden för seniorbostäder 
▪ att understödja forskning i frågor om seniorers boende, hälsa och livsmening 
▪ att tjäna som remissorgan för stat, landsting och kommuner i frågor som faller inom föreningens ändamål  
▪ att samarbeta med andra nationella och internationella organisationer för befrämjande av som sammanfaller med föreningen ändamål 

eller gränsar till denna. 
▪ att främja ett kontinuerligt och ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna inbördes och mellan föreningen och besläktade 

föreningar i Sverige och utlandet. 
▪ att tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till andra organisationer och organ. 
▪ att aktivt verka för ett tvärsektoriellt tänkande för att bidra till en helhetssyn på livet som senior 

 
Om du eller din organisation önskar är ni varmt välkomna att delta i SeniorVärldens arbete genom at bli V.I.P. Partners. Nedan följer en sammanställning av 
de medlemsnivåer som är aktuella. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor. 
 
Varmt Välkomna. 
 
Börje Bjelke     Petter Ahlström  
Professor, Ordförande    PhD., Generalsekreterare   
Email. borje.bjelke@seniorvarlden.com   Email. Petter.Ahlstrom@seniorvarlden.com   
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Vi har möjlighet att erbjuda följande partnerskap och V I P deltagande år 2020/2021: 
 

Gulddeltagare Silverdeltagare Bronsdeltagare Utställare 
Ideella Organisationer / 

Konceptuell partner 
Intressenter utan bärande 

ekonomi 

Erbjuds aktiv medverkan på 
SeniorVärldens samtliga 
arrangemang planerade under 
verksamhetsåret 2020/2021: 
- Frukostseminarium H2020  
- Frukostseminarium V2021  
- Almedalen 2021 
- Utbildningsdag  

Erbjuds aktiv medverkan på hälften 
av SeniorVärldens arrangemang 
planerade under verksamhetsåret 
2020/2021: 
- Frukostseminarium H2020  
- Frukostseminarium V2021  
- Almedalen 2021 
- Utbildningsdag 

Erbjuds aktiv medverkan på ett av 
SeniorVärldens arrangemang 
planerade under verksamhetsåret 
2020/2021: 
- Frukostseminarium H2020  
- Frukostseminarium V2021  
- Almedalen 2021 
- Utbildningsdag 

Erbjuds medverkan som 
utställare på ett / flera 
arrangemang som SeniorVärlden 
genomför under verksam-
hetsåret 2020/2021. 

 
 
 

Erbjuds medverkan som utställare 
på ett / flera arrangemang som 
SeniorVärlden genomför under 
verksamhetsåret 2020/2021. 
 
 
 

 

 
Erbjuds medverkan som 
utställare på ett / flera 
arrangemang som 
SeniorVärlden genomför 
under verksamhetsåret  
2020/2021. 

 
 
 

Exponering /reklamplats på scen 
 

Exponering /reklamplats på scen 
 

- - - - 

4 representanter gratis på möte 
med inträde 

3 representanter gratis på möte 
med inträde 

2 representanter gratis på möte 
med inträde 

1 representant  
gratis på möte med inträde 

- - 

Deltagare i expertpanel på scen de 
tillfällen som ges med 

3 minuters företagspresentation 

Deltagande i expertpanel efter 
överenskommelse av vald 

medverkan samt 3 minuters 
företagspresentation  

  

 
3 minuters företagspresentation 

- - - 

Exponering givet nivån genom våra 
partnerkanaler 

Exponering givet nivån genom våra 
partnerkanaler 

Exponering givet nivån genom våra 
partnerkanaler 

- - - 

Exponering givet nivån i utsänd 
Dokumentation 

Exponering givet nivån i utsänd 
Dokumentation 

Exponering givet nivån i utsänd 
Dokumentation 

Exponering givet nivån i utsänd 
Dokumentation 

Exponering givet nivån i utsänd 
Dokumentation 

Exponering givet nivån i 
utsänd Dokumentation 

Vid arrangemang. Utställningsplats 
med bord, stol och elanslutning 

Utställningsplats med bord, stol och 
elanslutning 

Utställningsplats med bord, stol och 
elanslutning 

Utställningsplats med bord, stol 
och elanslutning 

Utställningsplats med bord, stol 
och elanslutning mot självkostnad 

Utställningsplats med bord, 
stol och elanslutning mot 

självkostnad 

Med i nyhetsbreven från 
SeniorVärlden samt exponerings på 
www.Seniorvarlden.com 

Vid arrangemang. Med i 
nyhetsbreven från SeniorVärlden 
samt exponerings på 
www.Seniorvarlden.com 

Vid arrangemang. Med i 
nyhetsbreven från SeniorVärlden 
samt exponerings på 
www.Seniorvarlden.com 

Vid arrangemang. Med i 
nyhetsbreven från 

SeniorVärlden samt exponerings 
på www.Seniorvarlden.com 

Vid arrangemang. Med i 
nyhetsbreven från SeniorVärlden 

samt exponerings på 
www.Seniorvarlden.com  

- 

Pris: 
Medlemskap 1 000 kr 
Serviceavgift 99 000 kr + moms 

Pris: 
Medlemskap 1 000 kr 
Serviceavgift 49 000 kr 

Pris: 
Medlemskap 1 000 kr 
Serviceavgift 24 000 kr 

Pris:  
Per tillfälle 10 000 kr + moms 
 

Pris: 
Sök deltagarstipendium 
 

Pris: 
Sök deltagarstipendium 
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