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För levande orter och livfulla städer

VI GÖR SKILLNAD TILLSAMMANS
Svenska Stadskärnor är en icke-vinstdrivande intresseorganisation
med medlemmar från både privat och offentlig verksamhet.
Vår vision är ett Sverige fyllt av levande orter och livfulla städer.
Vi har arbetat med utveckling av stadskärnor,
platser, handels- och stadsdelscentrum med syfte att stärka
våra partners och medlemmars gemensamma
intressen sedan 1993.

ÅRETS STADSKÄRNA
– ETT RESULTAT AV RÄTT RESURSER I SAMVERKAN
För att bli och förbli en levande ort och livfull stad krävs vilja,
kraftsamling, nya tankesätt, gemensamma mål, öppenhet, mod,
uthållighet och mycket mera. Det är ett ständigt pågående
arbete som är värt att lyftas fram. Därför delar vi varje år
ut den prestigefyllda utmärkelsen ”Årets Stadskärna”.
Utmärkelsen skapar mycket uppmärksamhet för den
vinnande staden och är belöningen för ett långsiktigt
och framgångsrikt arbete.
Att sikta in sig på att bli Årets Stadskärna är i många städer
det övergripande målet för samverkansarbetet. I denna guide
hittar du olika former av resurser för den utveckling och
de mål ni sätter.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Våra samarbetspartners är Sveriges Kommuner och Regioner,
SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna i Sverige.
Vi samlar över 200 organisationer och kommuner
och är representerade i över 130 orter och städer.

VÅRA VERKTYG OCH ARBETSMODELLER
Inspiration, utbildning, support och påverkan är ryggraden i
vår verksamhet. Med vår samlade erfarenhet, kompetens och
nätverk samt möjligheter till kunskapsspridning via våra olika
konferenser, nätverksträffar och digitala plattformar har vi
vunnit förtroende hos våra medlemmar.
I den takt som samhället utvecklas har även vår verksamhet utvecklats.
Genom att vara lyhörda för våra medlemmars behov samt
fånga influenser från omvärlden och förändringar i samhället
har vi utvecklat våra branschanpassade utbildningar samt tagit
fram olika arbetsmodeller och verktyg.
Dessa arbetsmodeller och verktyg fokuserar på HUR
man kan utveckla sin stad, stadsdel, plats eller centrum
på ett strategiskt och framgångsrikt sätt.
Mer information om oss, vår verksamhet
och våra Preferred Partners finns på

www.svenskastadskarnor.se

HITTA RÄTT LEVERANTÖR,
PRODUKT OCH TJÄNST
Att utveckla och göra våra städer, orter, centrum och platser
attraktiva ur ett socialt, samhällsekonomiskt och hållbart
perspektiv är både komplext, omfattande och otroligt
spännande. Det kräver inte bara specialistkompetens
och helhetslösningar utan även support, service och
produkter inom många olika områden.
I vår ambition att underlätta för dig, som medlem i Svenska
Stadskärnor att välja rätt leverantör, konsult och föreläsare,
har vi samlat våra Preferred Partners i denna guide.
De erbjuder ett brett utbud av varor och tjänster inom
stads-, plats- och samhällsutveckling
till förmånliga medlemspriser.

ENGAGEMANG FÖR SVENSK STADSUTVECKLING
Grundläggande för våra Preferred Partners är att de,
förutom sin kompetens och erfarenhet, även har ett
engagemang för att stötta stads-, plats- och centrum
utvecklingen i Sverige. Utöver det. har vi som
kriterium att man ska kunna lämna kundreferenser
från minst två städer.
För att kunna erbjuda dig valfrihet och
geografisk tillgänglighet kan det finnas flera
partners inom samma specialområde.

INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL
KOMMER TILL TORGET
International Street Markets namnbyte till International Food Festival
speglar bättre hur verksamheten har utvecklats, till en mer renodlad
matfestival. Och vem vill inte ha en matfestival av hög kvalitet som
kommer färdigförpackad med minimalt arbete för kommunen?
Erfarenheten visar att matfestivaler påtagligt ökar intresset för att
besöka stadens gator och torg under en, fyra eller fem dagar.
Oavsett om det gäller internationell mat eller renodlad italiensk,
som Italian Village.
Vårt bokningsläge gör det nödvändigt med god framförhållning.
Välkommen att kontakta oss för en diskussion om matmarknader.
François-Xavier Mauraisin | 073 728 94 19
Patrick Quist | patrick@quistab.se | 070 525 12 70

GULDPARTNER

En riktigt glad nyhet från
julexperterna: SOMMAR
Varje år lyser MK Illumination upp vintermörkret i svenska stadskärnor. Men även
andra årstider spelar ljus och dekorationer en viktig roll för handel, trivsel och trygghet.
Därför erbjuder vi nu inte bara sagolik julbelysning utan även kreativa sommarkoncept
som ger dig nya möjligheter att visa omtanke och stötta det lokala. Som alltid ingår
vår designkunskap och projekteringserfarenhet – och naturligtvis kan vi hjälpa till med
upp- och nedmontering, service och lager. Välkommen att sprida ännu mer glädje
tillsammans med oss.
info@mk-illumination.se | 040 630 04 00 | www.mk-illumination.se

DATADRIVNA BESLUT
FÖR FRAMTIDENS STAD
Att ha korrekt och GDPR-säker besöksflödesdata är en förutsättning för att
alla aktörer i en stad skall kunna fatta rätt beslut för att bibehålla livskraftiga
stadskärnor i ett ständigt förändrande samhälle.
Bumbee Labs brinner för att skapa smarta lösningar för framtidens städer
och nu kan Bumbee Labs metod mycket enkelt appliceras även på befintliga
Wi-Fi-nätverk.
Kontakta gärna oss eller någon av våra partners för mer information.
Karl Samuelsson, CEO
karl.samuelsson@bumbeelabs.se |+46 (0) 707 58 89 71

Staffan Liljestrand, Chief Science Officer & Founder
staffan.liljestrand@bumbeelabs.se | +46 (0) 705 42 01 90

www.bumbeelabs.com

ROSTFRITT • MILJÖMÄRKT • UNDERHÅLLSFRITT

SATSAR PÅ HÅLLBARHET
– SVANENMÄRKER
PRODUKTSORTIMENT
Det ställs allt högre krav på produkters hållbarhet – även när det gäller
lekplatsutrustning. För att möta marknadens efterfrågan kan CADO erbjuda
ett komplett Svanenmärkt produktsortiment. Lek- och träningsredskapen
i rostfritt stål tillverkas av den holländska samarbetspartnern IJslander och
består av sammanlagt 300 artiklar. Svanenmärket garanterar att produkterna
uppfyller hårda krav gällande utsläpp av miljöfarliga ämnen, både vid
produkternas framställning och transport, samt återvinningsbarhet och
produktlivslängd.
Kjell Parmborn | kjell@cado.se | 040 45 23 00
www.cado.se

VI ERBJUDER HELHETSLÖSNINGEN!
Det lokala kortet som stödjer lokal handel!

GEMENSAMT PRESENTKORT
FÖR DIN STAD
CBScity har idag närmare 55 st handelsplatser/kommuner som
använder vårt presentkort. CBScity använder EML/Presends lösning,
vilket hanteras som ett vanligt MasterCard-kort och behöver därför
inga separata butiksavtal. Butikerna kan redan ta emot det!
CBScity levererar en komplett helhetslösning
med allt från support till säljstationer.
Håkan Hult | info@cbscity.se | 021 12 21 20
www.cbscity.se

Medlemshantering

Fillagring

Enkäter

Kommunikation
Tjänster

HUR KOMMUNICERAR DU
MED DINA MEDLEMMAR?
Chainels är ett ”kommunikationsverktyg i fickformat” särskilt framtaget för
stadskärnor, gallerior, köpcentrum, shoppingstråk etc. I den användarvänliga
plattformen finns funktioner för att snabbt och enkelt nå samtliga anslutna
medlemmar med nyheter, kampanjer, evenemang, enkäter, varningar etc.
Det spar tid och underlättar både arbetet och kommunikationen med
medlemmar och ökar därmed även engagemanget hos alla.
Willem Buijs | buijs@chainels.com | +31 642 193 492

Clear Channel är Sveriges ledande företag på utomhusreklam. Vi bidrar till att
stadens företag och invånare kan utvecklas och trivas.
I samarbete med städer, kollektivtrafikbolag och fastighetsägare skapar vi värde för
medborgarna genom publika tjänster såsom väderskydd vid busshållplatser och
cykelsystem samt digitala kommunikationslösningar som till exempel trafikinformation.
Digital utomhusreklam är det mest flexibla mediet för att nå rätt målgrupp med rätt
budskap på rätt tid och rätt plats. Den digitala tekniken möjliggör också interaktiva
stadskartor där invånare och turister kan navigera och ta del av värdefull information.
Det är ett annat exempel på en tjänst som gör våra städer mer humana, hållbara och
tilltalande.
Jonas Klasvik | Senior Business Developer
jonas.klasvik@clearchannel.se | +46 70 444 00 67
www.clearchannel.se

PLATSUTVECKLING FÖR MÄNNISKAN
ElinderSten är ett ledande arkitektkontor inom platsutveckling och kommersiell
arkitektur. Med hjälp av sin gedigna erfarenhet och kunskap förädlar de alla typer
av mötesplatser såsom kontor, kultur, hotell, butiker, restauranger och stadskärnor
i alla dess skeden.
För att uppnå bästa resultat delar ElinderSten gärna med sig av sitt stora nätverk
av kompetenta samarbetspartners och samverkar gärna med andra kompetenser
när behov uppstår eller projektet behöver det lilla extra.
Christian Elinder | +46 709 18 46 31 | christian.elinder@elindersten.se
Oscar Sten
| +46 732 02 74 86 | oscar.sten@elindersten.se
Följ oss gärna på Instagram, Facebook och LinkedIn!
www.elindersten.se

Geztio - en datadriven upplevelseplattform

En app för kommunikation, försäljning och

Analys och insamling av kunddata från en obegränsad

marknadsföring samt insamling av beteendedata.

mängd datakällor baserad på världsledande turismforskning.
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Lars-Börje Eriksson
VD, Geztio AB
+4670-5866060

-

bulan@gezt.io
Per Ögren
Försäljnings och
marknadschef
+4673-529 57 95
per.ogren@gezt.io
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BLICKA FRAMÅT, DIGITALISERA &

#NYSTARTASVERIGE
Tillsammans med Sveriges städer ska vi
#N
#NystartaSverige.
Vi ska inte bara få igång våra städers
butiker, caféer och restauranger efter coronakrisen, vi
ska också digitalisera, nystarta och ta lokal handel in i
nästa årtionde. Med Cityplay hjälper staden sin handel
samtidigt som de hjälper sina invånare att hjälpa sina
handlare. Gör som Sundsvall, Växjö, Linköping,
Öste
Östersund
och många ﬂer och använd Cityplay för att
skapa levande städer.




Nyheter & information
om stadens handel

Skattjakter, tävlingar
och stadsvandringar



CITYPLAY

Butikers,
restaurangers &
caféers digitala
stämpelkort

STADENS DIGITALA
PLATTFORM





Lokala och kommunala,
digitala aktiviteter

Invånarkommunikation
via push, sms och epost


Kunddata, beteendeanalyser
& statistik

SKAPA EN LEVANDE
STADSKÄRNA ÄVEN VINTERTID
som attraherar och lockar besökare

|

|

VI GÖR HANDELN BÄTTRE
HUI har i över 50 år undersökt, mätt och analyserat den svenska handeln.
Vår långa och gedigna erfarenhet av att analysera handeln innebär en djup
förståelse för såväl långsiktiga som snabba förändringar.
HUI hjälper dig att förstå mer om omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar
och kommunicera med hjälp av kunskap. Sedan 2019 producerar HUI i
samarbete med Fastighetsägarna Cityindex, en rikstäckande kartläggning
av alla Sveriges 104 stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln,
restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service.
Josef Gäreskog | josef.gareskog@hui.se | 070- 260 80 81
www.hui.se

Vi har gett oss tusan på att bygga relationer mellan varumärken och människor
som vill göra bra saker. Därför har vi ägnat de senaste 20 åren åt att utveckla
koncept och kommunikation för städer, invånare, byggnader och platser.
Vill du också göra bra saker hör av dig till Lotte Hoflund, 0733-40 32 00,
eller läs mer om hur vi bygger relationer på idkommunikation.com.
Några av våra kunder som också gett sig tusan är Skanska, HSB, MKB och Trianon.

idkommunikation.com

För städer som vill
mäta och utvecklas
IMAS finns till för städer och kommuner som vill veta
hur många som besöker staden och hur de rör sig.
Informationen vi samlar in och enkelt presenterar
hjälper er att fatta beslut som baseras på fakta
– välkommen till en värld av information!

Med våra tjänster kan du enkelt
•

Räkna besökare

•

Följa besöksflöden

•

Ta del av skräddarsydda rapporter

•

Ha samtal och förhandlingar som baseras på fakta

•

Utvecklas och fatta beslut som bygger på fakta

Mätningar

Analyser i Xperio™

Rapporter

Besöksräknare samlar in data som analyseras och enkelt presenteras
via vår webbportal. I över 30 år har IMAS runt om i världen hjälpt köpköpcenter, butikskedjor och offentliga verksamheter att samla in och förstå
information om besökare och kunder. Läs mer på imas.se.

Vi har alltid
människor i fokus

Vi ger insikt om vem kunden och
besökaren är, hur de tänker och
agerar nu och i framtiden baserat
på hårda och mjuka fakta.
Vägen till en attraktiv plats
Juni Strategi erbjuder vägledning, koncept
och analyser för att framgångsrikt utveckla
stadskärnor, handelsplatser och bostäder
där människor vill bo och vara.
• Handelsutredningar & Analyser
• Konceptutveckling & Platsidentitet
• Medborgardialoger & Fokusgrupper
Vi ser fram emot ditt samtal!

Juni Strategi
Kungsgatan 29, 4 tr | 111 56 Stockholm
Tel 0702-864 071 | info@junistrategi.se

Nöjda deltagare

Normalt är 90-100% av verksamheterna
nöjda med våra kampanjer.

Marknadsför era besöksmål och handelsplatser med
hjälp av vårt kampanjkoncept som alltid fungerar!
Våra kampanjer ger er:
• Fler besökare till handelsplatsen och/eller era besöksmål
• Ökad försäljning i verksamheterna
Vårt kampanjkoncept innebär unikt framtagna fysiska och digitala värdehäften
som vi ser till når fram till rätt målgrupp. Vi producerar idag 50-tal kampanjer varje
år som alltid genererar höga resultat oavsett storlek på orten eller var den ligger.
Resultat och prisgaranti
Tack vare vår resultat- och prisgaranti kan du som
beställare av kampanj vara säker på att den ger resultat.
Exempel på distribution;
• Personlig utdelning via marknader, festivaler etc
• Personliga besök hos era företag
• Via hotell, turistbyrån och besöksmål
Kampanjförslag för er ort?
Kontakta oss så återkommer vi gärna med ett
kampanjförslag för just er ort.

Kontakt
Stefan Nygren, 070-243 69 00
stefan.nygren@kopguiden.com

Fysiska och
värdehäften
Fysiska
ochdigitala
digitala
värdehäften

www.kopguiden.com

VI KAN BESÖKSRÄKNING
Sedan 2012 har mAnalyze varit Preferred Partner och leverantör av besöksräkning
i stadskärnor. Vi levererar besöksstatistik i städer som Stockholm, Örebro, Gävle och
Helsingborg. Så tveka inte att kontakta oss för referenser. mAnalyze besöksräknare
är konstruerade för att användas i utomhusmiljö. Vi använder Laser, Video och IR
teknik, beroende på hur stadsmiljön är utformad.
Vi använder även Wi-Fi spårning där besöksflöden analyseras med hjälp av
besökarnas mobiltelefoner. Wi-Fi spårning är relevant när det används i kombination
med våra besöksräknare. Vi kan utläsa hur stor andel av besökarna som är unika,
hur många som är återbesökare och hur länge besökaren uppehåller sig i city.
Allt visualiserat i vår välkända webbapplikation mAnalyze.
Mikael Fröderberg | mf@manalyze.se
073 616 59 34
www.manalyze.se

MER FÖRSÄLJNING OCH MINDRE
ADMINISTRATION – VARJE DAG

|

NOLA MÖBLERAR STADSKÄRNAN
Under snart 40 år har NOLA utvecklat produkter för publika platser.
Vi arbetar med miljön i fokus och strävar efter att tillsammans med
våra kunder och samarbetspartners verka för en hållbar framtid.
2019 har Nola tillsammans med en av våra främsta formgivare,
Thomas Bernstrand, utvecklat ett nytt flexibelt byggsystem med
oändliga variationsmöjligheter. CENTRAL byggsystem gör det
möjligt att skapa sociala mötesplatser såväl ute som inne.

Lars Olsson | säljansvarig Sverige och Norge
lars@nola.se | 070 879 7576
www.nola.se

HANTERA DINA BILBURNA GÄSTER VÄL
För varje centrum är det viktigt att hantera sina bilburna kunder på ett
välkomnande sätt. Parkeringen skall vara kundvänlig och det skall alltid finnas plats.
Vi på Parkman reglerar parkeringen på bästa sätt utan vare sig bommar eller
parkeringsböter. Vi kan hantera Dina lojalitetskunder, skapa fördelar för trogna
kunder och analysera vart Dina kunder kommer ifrån. Erfarenheterna har vi
fått från våra installationer på de flesta av Sveriges största shoppingcenter.
Kontakta gärna oss för en analys eller ett förslag.
Pär Friberg | par.friberg@parkman.nu | 08-734 90 00
www.parkman.nu

Sveriges stadskärnor – vår passion
RSD utvecklar detaljhandeln genom att fokusera på en maximal
köpupplevelse. I våra drygt 350 genomförda uppdrag, åt
fastighetsägare och kommuner, analyserar vi samhällsbyggandets alla faktorer.
Vi arbetar bl a utifrån modellen och verktyget Stadens Utbud,
för att ta fram strategier för stadskärnor, att stärka handeln
och få alla aktörer att tillsammans arbeta för att få sin
stadskärna att även framgent bli en livskraftig och
inspirerande plats för stadens invånare och besökande.

Vår kompetens: Analys I Strategisk rådgivning
Kommersiell förvaltning I Uthyrning
Tillgångsförvaltning I Transaktionsrådgivning
TEGNÉRGATAN 3 I 111 40 STOCKHOLM I +46 8 545 478 50 I INFO@RSD.SE I WWW.RSD.SE

RENT OCH SNYGGT BIDRAR
TILL TRYGGHET OCH SÄKERHET
Servisec levererar tjänster som bidrar till att de som verkar i och
omkring en fastighet, ska känna att de vistas på en plats där det är;
SNYGGT – TRYGGT – SÄKERT
Tjänsteutbudet består av olika lösningar inom Säkerhet, Parkering och
Lokalvård inklusive miljö- och avfallshantering. Dessa tjänster bidrar var
för sig, och främst i kombination, till att göra det snyggt, tryggt och säkert
i och kring en fastighet. Fastigheten kan vara av de flesta slag, men vår
främsta målgrupp är köpcentrum, kommersiella lokaler, villaområden
och bostadsrättsföreningar.
Fredrik Linder, vd | fredrik.linder@servisec.se | 08 522 224 00
www.servisec.se

Prestationsövervakning
För Butiker

Springboard är ledande leverantör av
teknik för prestationsövervakning
för butiker. Vår teknik räknar fortlöpande
gående och fordon i alla miljöer.
Härigenom får vi tillgång till oöverträﬀ
oöverträﬀad
statistik om prestationerna i
städer och köpcentrum i hela Sverige,
Storbritannien och Nordamerika.

www.spring-board.info

hello@spring-board.info

44 845 359 2835

Alltid anpassad för nya telefoner

- för livfulla städer
Internforum/kalender
Minimal administration

Automatisk uppdatering

JÖNKÖPING

OSLO

Livfulla städer
byggs av gemenskap
Highlights

StadsAppen erbjuds till städer
som inser vikten av vad lokalt
samarbete kan åstadkomma.
Visa upp alla evenemang,
nyheter, erbjudanden, dagens
lunch och viktig information
på en plattform.
Möt invånarna där de naturligt
befinner sig – i sin smartphone.

StadsAppen ger dina invånare snabb och korrekt information genom att
alla matnyttigheter finns samlade på ett ställe. StadsAppen erbjuder även
funktioner för intern/extern kommunikation, appshop, betallösningar,
meddelanden samt push. I StadsAppens plattform ingår kontinuerlig
anpassning till nya telefoner och operativsystem.

STADS

Synk Studio / WIP AB
Campus Gräsvik 5, 371 75 Karlskrona
Vxl: 0455 / 33 98 00, info@wip.se
Therése Ceedigh 0708 / 31 91 15

Hela Sveriges
ledande rådgivare
Välkommen att upptäcka en fastighetskonsult som drivs av
att skapa långsiktiga värden. Med spetskompetens inom
fastighetsekonomi och samhällsbyggnad erbjuder vi rådgivning
för hela din fastighetsaffär. Läs mer på www.svefa.se.

Lars Svensson
010-603 86 52
lars.svensson@svefa.se

svefa.se

VI SKAPAR MILJÖER FÖR MÄNNISKOR
Som arkitekter på Sweco skapar vi miljöer för människor att leva,
verka och trivas i. Att människan och miljön står i centrum av vårt
arbete kommer till uttryck på många olika sätt. Inte minst i sättet
vi kombinerar tanke med känsla och funktion med form.
Vi hjälper våra kunder genom processen, från idé till färdigt projekt.
Helena Holm | helena.holm@sweco.see | 072 206 38 13
Gunilla Wembe | gunilla.wembe@sweco.se | 073 412 81 41
www.sweco.se

VI SÄTTER ER
STAD PÅ MATKARTAN
Vi på Taste Ticket är specialister på att skapa mat& dryckesdestinationer. Ett exempel är det framgångsrika
konceptet Matnatten som vi kostnadsfritt arrangerar
i åtta städer runt om i Sverige.
Tillsammans kan vi öka utbudet och attraktionskraften
även i er stad. Välkommen att kontakta mig!

Björn Lindell
0708-47 33 98
bjorn.lindell@tasteevents.se

www.tasteticket.se

Illustration: WAX

Vi arbetar för upplevelserika
och levande städer
Rankade som ett av världens mest
innovativa arkitektkontor gillar vi att
pressa ramarna för att undersöka vad
arkitektur kan vara. Vi samarbetar gärna
över gränserna för att vidga våra vyer
och bredda vår kunskap. Tengbom är det
stora kontoret med det lilla företagets
nyfikenhet och personlighet.
tengbom.se

För konsultation och
rådgivning inom arkitektur,
landskapsarkitektur och
stadsplanering kontakta:
Anna Wyn-Jones Frank
anna.frank@tengbom.se
073-345 16 33
Ulrika Lundquist
ulrika.lundquist@tengbom.se
073-323 26 86

EN ATTRAKTIV OCH LEVANDE
STAD MED THE CLOUD WIFI
INTERNET | BESÖKSMÄTNING | MARKNADSFÖRING | I oT | DIGITALISERING
En attraktiv stad behöver en WiFI-lösning som kan förse invånare och besökare med information
och högklassig uppkoppling. En lösning som kan användas till såväl besöksmätning, marknadsmarknadsföring samt anslutning av betalterminaler och digitala skärmar. En väl fungerande WiFi-infrastruktur
i hela kommunen skapas genom samverkan mellan både offentliga och kommersiella aktörer.
Kontakta oss om du vill veta hur din kommun kan bli mer WiFi-attraktiv.

The Cloud är Europas ledande oberoende WiFi-operatör med verksamhet i över trettio länder med fokus
på Norden, Tyskland och Storbritannien: Peter Larson, 0709-52 21 00 / mejl: peter.larson@thecloud.eu

Hållbar trafik ger attraktiva städer
Nu är det bara 10 år kvar till 2030. För att nå
klimatmålen behövs nya lösningar för trafiken
i staden.
•

Gång, cykel och mikromobilitet

•

Mobilitetshubbar och delade
mobilitetslösningar

•

Parkerings- och mobilitetsutredningar

•

Smarta städer

•

Rörelserikedom och aktiv mobilitet

•

Godstransporter- och citylogistik.

Lund | Göteborg | Stockholm

Kontakta:
Malin Gibrand
malin.gibrand@trivector.se
010-456 56 72
Björn Wendle
bjorn.wendle@trivector.se
010-456 56 09

www.trivector.se

GOD
IMORGON
SVERIGE!
Här bygger vi det samhälle vi vill ha i framtiden. Här möter vi
landsbygdens och stadens utmaningar. Klimatsmart byggande,
förnybar energi och förbättrad infrastruktur gynnar hela Sverige,
både en levande landsbygd och växande städer. Tillsammans med
våra kunder utvecklar vi dagens och morgondagens samhällen.
På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa goda livsmiljöer. Det är möjligt
tack vare våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare samt att våra vinster går till
forskning och utveckling. Tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar för en bättre morgondag.

Camilla Rörborn
camilla.rorborn@tyrens.se, 010-452 29 87

www.tyrens.se

Vi levererar validerad
flödesmätning för
bättre beslutsunderlag
1994 installerade vi vårt första system och idag finns Viametrics
system i 50 länder. Som en av världens ledande leverantörer av
besöksräkning skapar vi tjänster som hjälper er att fatta pålitliga
och beteendebaserade beslut för att optimera handelsutveckling
och flöden i stadsmiljöer.
Vår egenutvecklade analysplattform ViaWeb KPI Estate är ett
kraftfullt och skalbart beslutssystem där omsättningsredovisning
och andra nyckeltal integreras. Vi arbetar med olika teknologier
utifrån kundens behov.

Läs mer om våra tjänster för
offentliga miljöer på viametrics.com

Viametrics AB
Tel: 031-750 40 30
info@viametrics.com

ViaWeb

ViaWeb Zone

ViaWeb KPI

SKAPAR LEVANDE STÄDER
Wester+Elsner arkitekter är ett av Nordens ledande arkitektföretag inom
stadslivsutveckling, med kontor i både Stockholm och Göteborg.
I komplicerade projekt är vi spindeln i nätet och väver samman olika
perspektiv och förutsättningar till en bra helhet. Att skapa levande
städer tillsammans med våra uppdragsgivare är det vi brinner för.
Christian Merkel | christian.merkel@wester-elsner.se | 070 447 60 16

www.wester-elsner.se

THE ART OF COLLABORATION
Wild in Art is the leading producer of spectacular public art events that entertain,
enrich, inform and leave a lasting legacy. We work with host locations to bring
together businesses and creative sectors with schools and local communities through
the creation of uniquely painted sculptures. Since 2008, we have created 60+ events
across the world, generated a combined economic impact of £100 million and raised
over £15 million for charity partners. Our events:
• Encourage discovery - more than 70% visit places they haven’t visited before
• Benefit health and wellbeing - more than 80% get outdoors and walk more
• Engage the community - 84% agree art trails bring a sense of
community to the host location
Charlie Langhorne | charlie@wildinart.co.uk | +44 1273 833146
wildinart.co.uk

Göteholm, är det
framtiden?
Vi blir fler och fler i våra städer. Hur ska alla få plats? Ska vi bygga på
höjden, djupet eller kanske skapa en enda stor stad av alltihop?
På WSP arbetar vi dagligen med den här typen av frågor. Vi studerar trender.
Vi bryter mönster. Och tillsammans med företag och städer i olika länder
skapar vi innovativa lösningar för att världen ska bli en så trygg, trevlig och
välfungerande plats som möjligt. Så tar vi ansvar för framtiden.
Läs mer på wsp.com/framtidssakrar
Vi
framtidssäkrar
världen

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

NÅGOT FÖRETAG DU SAKNAR?
ELLER ÄR DITT FÖRETAG
INTRESSERADE AV ATT VARA MED
I NÄSTA UPPLAGA AV
PREFERRED PARTNERGUIDEN?
Är du intresserad av att komma i kontakt med våra
Preferred Partners eller erbjuder ditt företag kunskaper,
tjänster eller produkter som skulle kunna underlätta för våra
medlemmar i deras utvecklingsarbete för centrum, city,
stadskärna, destination, plats, stråk, torg eller motsvarande?
Välkommen att kontakta Cäthe Green
på 0709-350 184 eller
cg@cathe.se

AVSÄNDARE: SVENSKA STADSKÄRNOR SÖDRA VALLGATAN 5 211 40 MALMÖ

