Information gällande tält, seminarium, priser och
öppettider
Järvaveckans öppettider
▪
▪

För besökare: 1–5 juni kl. 11:00 - 20:00
För utställare: 1–5 juni kl. 10:30 - 20:30

Partiledartal: 1–4 juni
▪
▪

Partiledartal 1: kl. 15.00
Partiledartal 2: kl. 19.00

Perioder för bokning
▪
▪
▪

Period 1: onsdag 1 juni - fredag 3 juni
Period 2: lördag 4 juni - söndag 5 juni
Hela veckan (Period 1+2)

Tält erbjudande för deltagande
Vi erbjuder 3x3 tält (eget tält för ideell organisation), 4x4 tält (eget tält för myndigheter & företag) samt
4x4 tält (delningstält för 2–4 ideella organisationer med mycket begränsad ekonomi). Man hyr tältet per
period (3dagar alt 2dagar eller hela veckan).

Seminarium tider att boka
Varje dag kan man boka seminarium: kl. 12.00 – 13.00, 13.30-14.30, 16.00-17.00 eller 17.30-18.30

Inflyttningstider för utställare
▪
▪

Period 1: tisdag 31 maj kl. 14:00 – 19:00
Period 2: lördag 4 juni kl. 07:00 – 10:00

Utflyttningstider för utställare
▪
▪

Period 1: fredag 3 juni kl. 21:00 – 23:00
Period 2: söndag 5 juni kl. 21:00 – 23:00

Alla bokningar sker i vårt bokningssystem
https://boka.jarvaveckan.se/
Vårt bokningssystem har öppnat. Om du inte har ett konto, ansök om ett. Det är enkelt och därefter kan
ni boka er medverkan. Det finns flera sätt att medverka i årets Järvavecka – från eget tält till att ordna
eget seminarium. Platserna är begränsade för att värna om folkhälsan och skapa trygghet för årets första
stora folksamling i området efter pandemin. Priserna justeras upp åt ju närmare juni.

Seminarium tider att boka – gäller alla oavsett aktör
Järvaveckan 2019 slog alla rekord med 53 000 besökare, 300 medverkande organisationer, över 115
seminarier, och alla partiledare på plats! I år satsar vi på ännu fler deltagare. Vill du få möjligheten att
interagera med Järvaveckans deltagare? I våra seminarietält kan arrangera ett eget evenemang på en
större yta, t.ex. seminarium, debatt, panel, workshop, samtal, mingel, lunch m.m. Du hyr in dig timvis
och får 15 min förberedelsetid före din valda seminarietid och 15 min efter. Du får också en egen
tekniker som ansvarar för tekniken under hela din hyrestid.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aktivitetsyta på 6x6m i form av tält
Scen i markplan med mörkgrå heltäckningsmatta
6x2 som scenyta
32 sittplatser
2 ståbord
1 ljudanläggning/högtalare
6 st trådlösa headset
2 st handmikrofon
65“-skärm med stativ med HDMI-anslutning/kabel
Dator
Konferenstekniker
Hörslinga för personer med hörselnedsättning
Medhörning
Ljudmixer
Rullstolsramper

• 6x6m yta, Mjuka tältsidor, vita sidor och baksida, front I klar mjuk vinyl
• * ritningarna i bildspelet är ungefärliga. Bilderna i ritningen ingår inte.

Pris: 25 000 kr/h exkl. moms
Tider att boka varje dag mellan 1–5 juni
12.00 – 13.00, 13.30-14.30, 16.00-17.00 eller 17.30-18.30

Eget Aktivitetstält 3x3 för ideella organisationer med
begränsad ekonomi
Detta ingår i din bokning av aktivitetstält
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3x3m yta, Mjuka tältsidor, vita sidor och baksida, front i klar mjuk vinyl
1 ståbord
2 barstolar
Entréskylt med namn på din organisation 4x0,5m (delar av skylten tillägnas huvudpartners &
partners)
Ramp
El-anslutning (1000W)

Perioder för bokning
▪
▪
▪

Period 1: onsdag 1 juni - fredag 3 juni
Period 2: lördag 4 juni - söndag 5 juni
Hela veckan (Period 1+2)

Ordinarie pris/period
25 000 kr exkl. moms
* 10 000kr rabatt vid bokning av båda perioderna (gäller till och med 8 april kl 12.00)

Eget Aktivitetstält 4x4 för företag, myndigheter, partier
och ideella organisationer med stark ekonomi
Detta ingår i din bokning av aktivitetstält
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4x4m yta, Mjuka tältsidor, vita sidor och baksida, front i klar mjuk vinyl
1 ståbord
2 barstolar
Entréskylt med namn på din organisation 4x0,5m (delar av skylten tillägnas huvudpartners &
partners)
Ramp
El-anslutning (1000W)

* ritningarna i bildspelet är ungefärliga. Bilderna i ritningen ingår inte.

Perioder för bokning
▪
▪
▪

Period 1: onsdag 1 juni - fredag 3 juni
Period 2: lördag 4 juni - söndag 5 juni
Hela veckan (Period 1+2)

Ordinarie pris/period
35 000 kr exkl. moms
* 10 000kr rabatt vid bokning av båda perioderna (gäller till och med 8 april kl 12.00)

Tält att dela på för ideella organisationer med mycket
begränsad ekonomi
Som en icke-vinstdrivande verksamhet möjliggörs vi av deltagarnas engagemang – från finansiering till
innehåll. Engagerade föreningar, företag, myndigheter, partier och inte minst besökare. Tillsammans
skapar vi en unik mötesplats för samhällsbyggare från samtliga sektorer och live-bevakning från alla
rikstäckande medier.
Som ideell organisation förstår vi på Stiftelsen The Global Village att alla ideella organisationer inte har lika
förutsättningar, särskilt ekonomiskt. Vi gör därför vårt yttersta att möjliggöra allas engagemang oavsett
plånbokens storlek. För att öka möjligheterna erbjuder vi ideella organisationer/föreningar med mycket
begränsad ekonomi, möjligheten att boka ett gemensamt tält. För att minimera administrationen önskar
vi att en organisation är ”huvudarrangör” och bokar och betalar fakturan.

Detta ingår i din bokning av aktivitetstält 4x4
▪
▪
▪
▪
▪

4x4m yta, Mjuka tältsidor, vita sidor och baksida, front i klar mjuk vinyl
2-4st deltagare (för varje deltagare 2x2m yta - 2 barstolar, 1 ståbord)
EN entréskylt med namn på organisationerna 4x0,5m (delar av skylten tillägnas huvudpartners &
partners)
Ramp
El-anslutning (1000W)

Perioder för bokning
▪
▪
▪

Period 1: onsdag 1 juni - fredag 3 juni
Period 2: lördag 4 juni - söndag 5 juni
Hela veckan (Period 1+2)

Ordinarie pris/period
35 000 kr exkl. moms (8 750 kr/deltagare om 4 organisationer delar på kostnaden). * 10 000kr rabatt
vid bokning av båda perioderna (gäller till och med 8 april kl. 12.00)

I sponsorpaketet ingår
Järvaveckan 2019 slog alla rekord med 53 000 besökare, 300 medverkande organisationer, över 115
seminarier, och alla partiledare på plats! Under pandemiåret 2021 nådde vi ut i hela Sverige genom att
sända live i 100 timmar för att fira 100 år av demokrati – i år kombinerar vi det bästa av det fysiska och
det digitala till en hybridlösning. 2022 satsar vi på ännu fler deltagare. Järvaveckan har på kort tid
etablerat sig som en av Sveriges viktigaste mötesplatser för politik, hållbarhet och samhällsengagemang.
Med stor glädje förverkligar vi Järvaveckan tillsammans med alla deltagare, och till stor del tack vare våra
partners och sponsorer, som kan och vill göra skillnad. Vill du stödja Järvaveckan? Som sponsor får du
exponering i allt externt material, 5x5m tält på en central yta och mycket mer.
▪
▪
▪
▪

Järvaveckans hemsida
Sociala medier
Väl synliga fysiska platser under Järvaveckan
Stora scenen vid avtackning

Detta ingår
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5x5m yta, Mjuka tältsidor, vita sidor och baksida, front i klar mjuk vinyl
2 ståbord
2 barstolar
Entréskylt med namn på din organisation 4x0,5m (delar av skylten tillägnas huvudpartners &
partners)
Ramp
El-anslutning (1000W)

Ordinarie pris/period
300 000 kr exkl. moms

