
Drönare för datainsamling
SYNAS PÅ KONFERENSEN

TISDAG 23 JANUARI 2018 I STOCKHOLM



DRÖNARE FÖR DATAINSAMLING  –
PÅ SPANING EFTER FRAMTIDENS LÖSNINGAR

Drönare för datainsamling arrangeras av 
Geoforum Sverige och BIM Alliance tisdagen 
den 23 januari 2018 i Stockholm. Det blir vår 
fjärde konferens på temat obemannade 
farkoster för datainsamling.

Konferenserna, som varit mycket uppskattade, 
har samlat runt 100 deltagare från kommuner, 
statliga myndigheter, företag och från FoU-
området.  

Läs gärna om förra årets konferens, Effektiv 
datainsamling med drönare 2016, och ta del av 
deltagarkommentarer från några av dem som 
var på plats då!

Årets arrangemang har fokus på datainsamling 
och den samhällsnytta det ger med effektiv 
datahantering i GIS och BIM.

Utöver nytta och goda exempel, tar 
konferensen upp vad som händer med 
regelverk och lagar, både i Sverige och i 
Europa.

MÅLGRUPP
Konferensen vänder sig till de som arbetar 
med datainsamling och/eller 
samhällsbyggande och som använder, eller vill 
veta mer om användning av, drönare inom 
dessa områden.  

http://www.bimalliance.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/180123-droenarkonferens-2018/
https://geoforum.se/
http://www.bimalliance.se/
https://geoforum.se/nyheter/278-event/2865-intervjuer-med-optimistiska-deltagare-pa-droenarkonferensen


RÖSTER FRÅN KONFERENSEN 2016
– Det är intressant att användningsområdet har mer fokus i år än tidigare år. Lagstiftningen har varit solklar redan innan drönardomen 
kom så detta kommer bara bidra till att vi får en struktur i dessa tjänster och kan börja arbeta med detta. Erik Eklund, Spacemetric

– Det finns en positivism, trots domen som kom från förvaltningsdomstolen så tycker jag att man ser många leenden här idag. Alla är 
övertygade om att det kommer lösa sig och att det här är den teknik som vi behöver i hela samhällsbyggnadssektorn. Magnus 
Alfredsson, Senior Advisor, NCC Infrastructure

– Det viktigaste jag tar med mig är dels frågorna om lagändring och riktlinjer, det är bra att ha koll på hur den utvecklingen ser ut. 
Sedan har det varit intressant att se vilka som håller på inom branschen och knyta kontakter. Det har också varit intressant att
laserskanning har börjat komma mer. Maria Uggla, Teknisk lantmätare, Stockholms stadsbyggnadskontor.

SYNAS PÅ KONFERENSEN

Ni kan synas på konferensen som partner eller utställare. Vi vågar utlova en inspirerande dag i 
utvecklingens framkant med goda chanser till möten och nätverkande! 

UTSKICK INFÖR KONFERENSEN
Utskick om konferensen når runt 3000 personer. Mottagare är bland annat experter, chefer, 
samordnare och utvecklare inom geografisk information, planering, mätning och samhällsbyggnad.



PARTNERSKAP

Medverkan och sätt att synas under konferensen

•Utställningsplats (se nästa sida)  

•Möjlighet att hålla en presentation/demonstration. Tid: 10 
min.

•Roll-up på scenen under er presentation samt i lokalen

•Möjlighet att distribuera material till deltagarna

•Logotyp på start-/bakgrundsbilden i plenumsalen

•Logotyp på det deltagarmaterial som delas ut i samband 
med konferensen

Deltagarbiljetter

• 2 deltagarbiljetter inklusive fika och lunch

Synlighet innan konferensen

•Webb: Banner på alla sidor på konferensens webbplats hos 
Geoforum Sverige  (storlek 360x100 px)

•Webb: Logotyp, länk och beskrivning av ert företag på 
särskild webbsida

• Inbjudan via e-post: Banner i alla nyhetsbrev om konferensen 
(storlek 560 x 70 px)

•LinkedIn/Twitter: Inlägg om att ni är partner till konferensen.

Synlighet efter konferensen

•Webb: Banner, logotyp och informationen om er ligger kvar 
på konferensens webbplats hos Geoforum Sverige

•E-postutskick via Geoforum Sverige till konferensens 
deltagare. Ni står för innehållet: Max 200 ord och bild.

Pris partnerskap: 18 000 kr (endast för medlemmar i Geoforum Sverige eller BIM Alliance). Konferensen erbjuder två partnerplatser.  



UTSTÄLLNINGSPLATS

I utställningsplatsen ingår

•2-3 kvm monteryta

•ett ståbord, ström och internetuppkoppling via 
trådlöst nätverk

Deltagarbiljett

•1 deltagarbiljett inklusive fika och lunch

Synlighet innan och efter konferensen

• Webb: Logotyp, länk och beskrivning av ert företag på 
särskild webbsida. Informationen ligger kvar på webbsidan 
även efter konferensen.

• Inbjudan via e-post: Information om att ni är utställare

Pris utställningsplats: 7 000 kr för medlem i Geoforum Sverige eller BIM Alliance, 9 000 kr för icke medlem. 
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. 

Konferensens omtyckta utställning är med även i år. Fika serveras i utställningen (även kaffet efter lunchen) för att ytterligare 
förbättra möjligheterna till möten och nätverkande. Dessutom ordnar vi ett kostnadsfritt mingel i utställningen för 
deltagarna från ca 16.30 till kl 18.



Tider: 
Tisdag 23 januari 2018
Uppställning kl 7.00-9.00
Registrering öppnar kl 9.00
Programmet startar kl 10.00
Avslutande minglet slutar kl 18.00 

Konferenslokal: 
Bygget Fest & Konferens, 
Norrlandsgatan 11, Stockholm

Gör din bokning via e-post: 
info@geoforum.se

VARMT VÄLKOMMEN!

Leveransadress för material: 
Bygget Fest & Konferens, 5tr
Mäster Samuelsgatan 11  
111 44 Stockholm
Portkod 2566
(Lastpallar går ej in i hissen, endast burvagnar.)

Märk leveransen: Drönare för datainsamling, 
tisdag 23 januari 2018

Kontakt och mer information: 
Lisa Samuelsson
Telefon: 073-5073162 
lisa.samuelsson@geoforum.se

PRAKTISK INFORMATION

https://www.google.se/maps/place/Norrlandsgatan+11,+111+43+Stockholm/data=!4m2!3m1!1s0x465f9d5c71c3d0e1:0x7dfd5e284ff0af76?sa=X&ved=0ahUKEwjwu9GpjMvOAhXJhywKHTMoDLwQ8gEIHDAA
mailto:info@geoforum.se
http://www.bimalliance.se/

