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Vilka har vi med oss på dagens möte?



ETT SPECIELLT ÅR

● Vi gick in 2020 med planer om att förnya galan med ett antal nya idéer

● Covid-19 kom och påverkade oss alla

● Vi upplever att det finns en önskan och ett behov av att ha en prisutdelning för 
att hylla de företagare som kämpar på 

→ Vi kommer att genomföra en prisutdelning i någon form den 12 november 2020

Bakgrund



Det finns två alternativ
1. Fysiskt deltagande på prisutdelning 2. Digital medverkan på prisutdelning

Ni behöver ta ställning till och meddela vilket alternativ ni väljer.

Målsättning är att alla prisvärdar meddelar detta senast 18 september via 

mejl



1. Fysiskt deltagande på prisutdelning
Prisutdelning

● Prisutdelning i enlighet med alla restriktioner i passande lokal, med max. 50 deltagare

● Tre nominerade per pris samt en representant från prisvärden (ev. två vid delade prisvärdskap)

● Bjuder på bubbel och tilltugg, samt sätter stjärnglans på lokalen

● Vi tänker oss något kortare tal/föredrag av intressant person på scen  

● Prisutdelning på scen. Prisvärden presenteras, nominerade presenteras och vinnare tillkännages. De priser som deltar 

digitalt visas på storbildsskärm/projektor.

● Diplom och blommor till alla nominerade. Statyett (Glorian) till vinnarna

● Livesändning av prisutdelningen - möjliggör för fler att ta del av den i valfria former

● Professionell fotografering, med fotovägg. Foton som kan användas i kommunikation efter galan

Ev. efterföljande middag

● Middag på restaurang för de som deltar fysiskt

● Någon form av underhållning

● 3-rätters meny med dryck



2. Digitalt deltagande på prisutdelning
Prisutdelning

● Prisutdelning livesänds så att alla prisvärdar och nominerade kan ta del av den

● Prisutdelning på scen. Prisvärden presenteras, nominerade presenteras och vinnare 

tillkännages. De priser som deltar digitalt visas på storbildsskärm/projektor.

● Diplom till alla nominerade. Statyett (Glorian) till vinnarna. 

● Exakta former för digital medverkan får vi återkomma till



Om nästan alla väljer digital medverkan?
Helt digital prisutdelning

● Om alla (eller i princip alla) väljer en digital medverkan så skapar vi en form för 

en helt digital prisutdelning

● Upplägget för en helt digital prisutdelning får vi återkomma till om vi landar i 

detta alternativ efter att prisvärdarna gjort sina val

För de nominerade och vinnarna tror vi att det “känns mer på riktigt” med en fysisk 

prisutdelning. Men vi har också respekt för om era företag har restriktioner utöver 

vad Folkhälsomyndigheten säger.



● Livesändning av prisutdelningen - möjliggör för fler att ta del av den i valfria former

● Vi kommer att jobba för att få bevakning av Sundsvalls Tidning

● Vi använder SBA:s kanaler Instagram (1 100+ följare) och Facebook (1 600+ följare) för sprida 

information om priserna, de nominerade och vinnarna (även efter galan)

● Prisvärdarna får synlighet vid varje kommunikation av sitt pris

● Vi spelar in vinnarintervjuer som vi sprider i sociala medier (sker vid en fysisk prisutdelning)

● Era egna kanaler är också viktiga för att skapa uppmärksamhet

Kommunikation och synlighet



● Max. 50 deltagare på prisutdelning och ev. middag

● Vi säkerställer möjlighet att hålla avstånd

● Tillhör man riskgrupp kan man välja att bara vara med på utdelningen av “sitt” pris och vill man absolut inte 

vara på plats så kommer vi att erbjuda en digital lösning

● Självklart närvarar man endast om man känner sig fullt frisk

● Handsprit finns tillgängligt

● Inget mingel - förslagsvis står man med de som är från sitt pris, med lämpligt avstånd

Anpassningar till följd av corona



● Öppet för kommentarer, frågor, synpunkter

● Målet är att vi enas om ett upplägg som vi vill köra på

Dialog och diskussion



Kostnad

● Grunden för prissättningen är kostnadstäckning

● Vid 9 prisvärdar räknar vi med en kostnad per prisvärd på 10 000 kr plus självkostnad för 

eventuell middag för er och era nominerade

● Ni som redan betalat för årets prisvärdskap kommer att få mellanskillnaden återbetald



Priser och prisvärdar 2020
Pris Prisvärd(ar) Geografi Kontakt 

Juniorhandelskammaren

Årets Ek Swedbank Sundsvall Erika

Årets Företagare Företagarna Sundsvall + 
Näringslivsbolaget Sundsvall Mikael

Årets Ledare Pro&Pro + 
Juniorhandelskammaren Sundsvall Mikael

Årets Samhällsbyggare Byggföretagen Västernorrland Mikael

Årets Startup BizMaker Sundsvall Erika

Årets Studentfavorit Mittuniversitetet Sundsvall “med omnejd” Amanda

Årets Tillväxtföretag Deloitte Västernorrland Amanda

Årets Unga Företagare Företagarna Sundsvall + 
Nordea Sundsvall Mikael

Årets Miljöpris MIljökontoret, Sundsvalls 
kommun Sundsvall Mikael



Datum att skriva in i kalendern!

18 SEPTEMBER : Meddela om ni vill dela ut ert pris på årets prisutdelning

30 SEPTEMBER : Tre nominerade är utsedda och nomineringstexter skrivna

28 OKTOBER : Vinnaren är utsedd och vinnarmotivering är skriven

12 NOVEMBER KL 18: Prisutdelning



https://www.businessawards.se/prisvard/

Använd Prisvärdssidan för att rapportera in era nominerade, 

nomineringstexter, samt vinnare och vinnarmotivering

Prisvärdssidan

https://www.businessawards.se/prisvard/


/Juniorhandelskammaren


