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TANKEN MED DAGENS MÖTE
● Starta upp dialogen med er prisvärdar och berätta om våra tankar kring SBA 2021
● Sätta en grov plan för årets arbete

STARTGRUPP FÖR SBA 2021
● Kontaktperson för er prisvärdar är Angelica Lindqvist (070-217 32 59)

Uppstart - Sundsvall Business Awards 2021



Förslag på priser och prisvärdar
Pris Prisvärd(ar) Geografi

Årets Ek Swedbank Sundsvall

Årets Företagare Företagarna Sundsvall och Näringslivsbolaget Sundsvall

Årets Ledare Pro&Pro och Juniorhandelskammaren Sundsvall

Årets Samhällsbyggare Byggföretagen Västernorrland

Årets Startup BizMaker Sundsvall

Årets Studentfavorit Mittuniversitetet Sundsvall

Årets Tillväxtföretag Deloitte Västernorrland

Årets Unga Företagare Företagarna Sundsvall och Nordea Sundsvall

Årets Miljöpris Miljönämnden, Sundsvalls kommun Sundsvall

Årets “Attraktionskraft”? Sundsvalls kommun Sundsvall



Ny webb 2020
med mer information om priserna och urvalsprocessen



● Vi utgår från att det blir som minst det vi hade 2020 - d.v.s. en digital prisceremoni

○ Om vi “får” arrangera en gala så tänker vi oss den i två akter: 

Akt 1: Prisutdelning; Akt 2: Middag, underhållning, mingel, fest

○ Prissättning utifrån omfattning:

■ 10 000 kr som grundpris vid digital prisceremoni (faktureras under våren 2021)

■ Priset för gala-upplägget (akt 1 och akt 2) i paritet med prisnivån 2019 (akt 2 faktureras i så fall 

under hösten 2021 när vi tagit beslut)

● Datum för årets SBA: 11 november 2021

○ Datum för att rapportera in information om priset & prisvärden: 11 juni 2021

○ Datum för att rapportera in de 3 nominerade: 30 september 2021

○ Datum för att rapportera in vinnaren: 28 oktober 2021

● Ambitionen är att dela en kommunikationsplan med er med datum för när vi “släpper” de nominerade

● Vi fortsätter med info-sidan för er prisvärdar: www.businessawards.se/prisvard/

Våra tankar kring SBA 2021

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


Nästa steg

● Vi vill att ni återkopplar till oss om ni vill vara med som prisvärd i år

● Vi tar fram avtal för året och skickar ut till er under april 2021

● Ni startar upp era nomineringsprocesser. Vi hjälper gärna till att 

marknadsföra dem i SBA:s kanaler



/Juniorhandelskammaren


