Järvaveckan 2018 slog alla rekord med 30 000 besökare, 115 seminarier, 187 organisationer och
samtliga av riksdagens partiledare på plats! Utbudet av aktiviteter och seminarier var mycket
uppskattat och visar att Järvaveckan är en viktig mötesplats.
Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan folk och folkvalda. Det levande navet för Järvaveckan är en
stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare
inbjuds för att bidra med expertis och perspektiv. Tillsammans skapar vi dynamiska möten och samtal mellan
samhällsaktörer och medborgare från hela landet.

Järvaveckan 2019

Program onsdag 12 juni – lördag 15 juni
14:00 – 18:00
14:30 – 18:30
18:00 – 18:20
18:30 – 19:00
19:30 – 20.00
20:30 – 21:00

Paneler med näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle
Seminarier tillgängliga för bokning
Kulturframträdande
Partiledartal 1
Partiledartal 2
Kulturframträdande

Datum

Parti

Tema*

12 juni

Feministiskt Initiativ
Centerpartiet
Miljöpartiet

Klimatkrisen
Hållbara städer och samhällen

13 juni

Vänsterpartiet
Kristdemokraterna

Hälsa och psykiskt välbefinnande
Inkluderande och hållbar arbetsmarknad

14 juni

Liberalerna
Sverigedemokraterna

Civilsamhälle, kultur och idrott
Jämlik utbildning

15 juni

Socialdemokraterna

Trygghet och säkerhet
Företagens roll i samhället

16 juni

Moderaterna

Best case: integration.

* Temana gäller endast för paneler anordnade av Järvaveckans arrangör – The Global Village. Övriga arrangörer
och partier behöver inte förhålla sig till temana i sina anföranden och aktiviteter.

Seminarietält

Aktivitetstält

Pris: 15 000 kr/h

Seminarietider

Storlek: 8x10m, sittplatser: 64 st, inkl. teknisk
utrustning och tekniker.

14:30 – 15:30
16:00 – 17:00
17:30 – 18:30

Tältstorlek

Ordinarie pris/period

3x3m, ideella organisationer
4x4m, alla organisationer

10 000 kr
35 000 kr

Period 1: 12 juni – 13 juni Period 2: 14 juni – 16 juni

Begränsat
antal platser, boka
redan nu!
jarvaveckan.se

Båda perioderna kan bokas samtidigt för tält under
samtliga 5 dagar 12 – 16 juni.
Sponsorskap

Vill du stödja Järvaveckan? Som sponsor får du exponering i allt externt material,
5x5m tält på en central yta och mycket mer. Pris: från 200 000 kr.
Kontakta info@theglobalvillage.se för mer information.
Samtliga priser är exkl. moms. Informationen kan komma att uppdateras, vi gör vårt bästa för att meddela
alla intressenter om ändringar.

