
CALLING
ALL
CREATORS.

NEW
SCANPACK
PIONEERS.

VAD ÄR SCANPACK PIONEERS?

Förändringstakten inom förpackningsbranschen är hög. För att möta de 
stora makrotrenderna inom hållbarhet och digitalisering ser vi behovet av 
en visionär framtidsarena där startups möter investerare, innovatörer slår  
sina huvuden ihop och där akademins forskare och studenter kan möta 
branschens ledande företag. Välkommen till Scanpack Pioneers 2022!  
Tillsammans skapar vi scenen och katalysatorn för framtida utveckling.

FÖRPACKNINGSINDUSTRINS
NYA VISIONÄRA ARENA.



Planeringen av innehåll och program för Scanpack Pioneers scen är i full 
gång. Än finns chans att påverka för såväl storföretag, högskolor som start- 
ups. Vill ni hålla i en programpunkt eller leda en workshop – välkommen 
att höra av er! Scanpack Pioneers liksom framtiden är något vi formar  
tillsammans.

TA CHANSEN ATT VARA MED
OCH SKAPA NÅGOT NYTT.

VEM FORMAR SCANPACK PIONEERS? 

ACADEMY

STAGE

EXPO

MATCHMAKING
EXHIBITORS

STARTUPS

LOUNGE

INFO

CAFÉ

EXHIBITORS – Som utställare ingår table-top, en back-drop som vi gör åt 
er, eluttag samt disk. Pris: 19 995 kr ex moms. 
Kontakt: Pernilla.Sandberg@svenskamassan.se
EXPO – Visa upp era innovativa produkter på Pioneers! Glasmonter 9 900 kr ex 
moms (endast för befintliga utställare på Scanpack 2022). 
Kontakt: Pernilla.Sandberg@svenskamassan.se
STAGE – Dela er kunskap och innovationer med ett seminarium på Pioneers 
scen. Lämna seminarieförslag här.
STARTUPS – Har din startup större idéer än plånbok? 
Kontakt: Anna-Lena.Friberg@svenskamassan.se
ACADEMY – Forskare, lärare eller högskola? Välkommen att delta! 
Kontakt: Anna-Lena.Friberg@svenskamassan.se
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Kontakta Scanpack-teamet!
Pernilla.Sandberg@svenskamassan.se
Tel: 031-708 82 39
Anna-Lena.Friberg@svenskamassan.se
Mobil: 031-708 80 68

FÅTAL 
PLATSER!
BOKA NU.

NEW
SCANPACK
PIONEERS.

På nya Scanpack Pioneers lägger vi fokus på idéer och ger startups och 
storföretag chans att delta sida vid sida. Profilera er kraftfullt som utvald  
Exhibitor eller få synlighet och närvaro med en Expo som hänvisar till 
er monter. På Pioneers kan ni visa kraft inför framtiden, ta position som  
varumärke, presentera case och skapa kontakt med kunder och partners 
på jakt efter framtidslösningar.

TALA, ARRANGERA ELLER TA PLATS 
SOM EXHIBITOR ELLER MED EXPO.

HUR KAN JAG DELTA PÅ SCANPACK PIONEERS? 


