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Möt beslutsfattare som skapar och utvecklar
morgondagens smarta städer. Välkommen
till Sveriges ledande mötesplats för smarta
städer och urban innovation.
Dagens storstäder expanderar ständigt
och behovet av smarta lösningar ökar.
Bostadsbyggande, välfärdstjänster, kollektivtrafik och mycket annat ställer krav på
stadens infrastruktur. Detta driver på
digitaliseringen och utvecklingen av en
hållbar stad. Städer är knutpunkten för
innovation och ekonomisk tillväxt och
välstånd. Smart City binder samman dessa
intresseområden och är den självklara
mötesplatsen för alla som är engagerade i
utvecklingen av framtidens smarta städer.

Därför ska du delta på Smart City
På Smart City samlas beslutsfattare inom
kommuner, myndigheter, regioner, byggbolag, fastighetsbolag, energibolag, ITbolag och företag inom transportsektorn
under samma tak. Här får du möjligheten
att möta dem alla och låta ditt projekt
och era lösningar bli synligt för rätt publik.
Smart City har ett späckat program med
seminarier, workshops, konferenser och
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utställningar. Några av ämnena är framtids
transportlösningar, smarta fastigheter,
digital transformering och en allmänt
bättre och mer hållbar stadsmiljö.
Smart City handlar om innovation som är
den viktigaste drivkraften för ekonomisk
tillväxt och välstånd, men även till ett
miljömedvetet och hållbart samhälle.
Smart City är helt enkelt den självklara
mötesplatsen för alla som på något sätt är
engagerade i utvecklingen av framtidens
smarta städer.

Fokusområden Smart City 2020:
• Digital transformation
• Urban environment
• Mobility
• Finance & Governance
• Sharing Cities & people
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Smart City är en komplett mötesplats med nätverkande, utställning och seminarium.
Här träffar besökare dig som ställer ut, när besökaren letar efter nya produkter,
system och lösningar. På Smart City säkrar vi utvecklingen för smarta städer,
tillsammans.

Deltagare

Utställare och partners

De som utvecklar smarta städer:

De som har lösningar, system och produkter
som främjar utvecklingen mot smarta städer.
Inom områden som:

• Politiker
• Kommuner
• Regioner
• Myndigheter
• Fastighetsbranschen
• Handeln
• Transportbranschen
• Restaurangbranschen
• IT-chefer
• Arkitekter
• Stadsplanerare
• Byggkonsulter

• Digital transformation
Data-driven cities & cloud, Internet of things,
Artificial Intelligience, Cyber Security, 5G
technology
• Urban environment
Smart buildings, Climate change, Public space
& green district, Urban planning, Clean-tech,
Food-tech
• Mobility
Future mobility, Future logistics, Public
Transport, Connected vehicles
• Funding & Governance
Funding, E-gov and open-gov, Data
Governance
• Inclusive & Sharing Cities
Sharing Cities, Social inclusion, Welfare
services, Collaboration policies, Gentrification,
Circular economy, Innovation ecosystems.

1. F å direktkontakt med en utvecklingsorienterad
och beslutsfattande målgrupp som aktivt söker nya
lösningar och inspiration.

5 skäl att
deltaga:

2. Skapa unika kontakter bland företagsledare och
beslutsfattare.
3. Spara tid genom att nätverka och visa upp era
produkter/tjänster till många potentiella kunder
samtidigt.
4. Bygga förtroende och nå ut med ditt varumärke.
5. Skaffa kunskap och inspireras av de senaste
innovationerna.

Bli en del av
framtidsutvecklingen
för smarta städer
Partner: Kommunicera ert budskap före, under och efter Smart
City i våra kanaler. Nå ut med ert varumärke och få en unik
möjlighet att bli en del av vårt nätverk och träffa värdefulla
affärskontakter.
Utställare: Ställ ut och visa upp era produkter/tjänster för
en köpstark och beslutsfattande målgrupp på plats vid
genomförandet av Smart City.
Sponsor: Skapa förtroende genom att synas i sammanhanget
med ert varumärke/logga.
Missa inte chansen att vara en del av mötesplatsen för
nätverkande, inspirerande kunskap och utställning!

För frågor om Smart City och bokning, kontakta:
Sales Manager
Maja Eklund
maja.eklund@stockholmsmassan.se
Telefon +46 8 749 42 32
Project Manager
Annika Linderoth
annika.linderoth@stockholmsmassan.se
Telefon +46 8 749 41 79
Project Manager
Sara Ek
sara.ek@stockholmsmassan.se
Telefon +46 8 749 41 97
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