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Lad din organisation blive en del af Øresundsinstituttets konference Real Estate Øre-
sund, hvor du som partner kan blive synlig sammen med de bedste talere og et publi-
kum bestående af de vigtigste aktører idenfor samfundsudvikling og ejendomsudvikling 
i Greater Copenhagen-regionen. Som partner får du en unik mulighed for at gøre din 
organisation synlig direkte udenfor konferencesalen, såvel som i konferenceavisen og 
ved den efterfølgende taler- og partnermiddag. 

2019 bliver et hændelsesrigt år i Øresundsregionen. Antallet af nybyggede boliger er højt og rekordmange 
kontorslokaler bliver færdige i Malmø. Også i København, Lund og Helsingborg er byggetempoet højt. 

I december 2018 blev Malmöpendeln indviet med jernvej rundt om Malmø og en ny station i Rosengård 
kvarteret. 28. december meddelte transportministeriet i Schleswig-Holstein at den tyske myndigheds-
godkendelse for tunnelbyggeriet er klar til at blive underskrevet. I København indvies Metrocityringen og 
den nye højhastighedsjernvej til Køge og Ringsted i 2019. I Helsingborg indvies Helsingborgsexpressen, 
en ny BRT buslinje med høj kapacitet. I Lund bygges der ny sporvej til Brunnshög, som skal stå klar 2020, 
og mellem Malmø og Lund udbygges jernvejen til fire spor med indvielse i 2024. Malmø og København 
undersøger muligheden for at bygge  en Øresundsmetro, som ville forkorte rejsetiden mellem byerne til 
20 minutter og have afgange med 1,5 minutters mellemrum i myldretiden. Den danske og svenske stat 
undersøger samtidig mulighederne for at bygge en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Det politiske samarbejde Greater Copenhagen & Skåne Committee fornyes næste år og Region Halland 
har desuden ansøgt om medlemskab.

Vi glæder os derfor over at kunne præsentere som hovedtalere Frank Jensen, Københavns overborg-
mester og i 2019 formand for det dansk-svensk politiske samarbejde Greater Copenhagen Committee 
samt Katrin Stjernfeldt Jammeh borgmester i Malmø og bestyrelsesmedlem i Greater Copenhagen 
Committee. Læs mere om talerne på side 4.

Real Estate Øresund 2018 og 2019s keynote speakers Katrin Stjernfeldt Jammeh og Frank Jensen.

GØR DIN ORGANISATION SYNLIG PÅ REAL 
ESTATE ØRESUND - BLIV PARTNER

INFORMATION OM PARTNERSKAB

PRISER FOR PARTNERSKAB

MEDLEMMER
15.000 SEK / 12.000 DKK
(ekskl. moms)

EKSTERNE PARTNERE
25.000 SEK / 20.000 DKK
(ekskl. moms)

FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

Johan Wessman
+46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

FODELE SOM INDGÅR I ET PARTNERSKAB TIL REAL ESTATE ØRESUND

VIL DU SES?BLIV PARTNER!

I alt digitalt annoncemateriale i forbindelse 
med konferencen

I elektroniske invitationer som sendes ud op 
til konferencen

I programavisen

På konferencesalens skærme ved velkom-
sten, under debatter og i pauser

En gratis deltager på konferencen

Egen halvsidesannonce i programavisen som 
deles ud på konferencen

Mulighed for egen rollup og informations-
materiale ved bord umiddelbart udenfor 
konferencesalen

Deltagelse for en person i VIP-middagen 
sammen med talere og øvrige partnere 
umiddelbart efter konferencen

PARTNERSKABSFORDELE: SYNLIGHED MED LOGO:

ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt dansk-svensk analyse- og 
videnscenter, som samler over 100 aktører fra erhvervslivet, det offentlige og 
vidensinstitutioner med målet at styrke kendskabet til samfundsudviklingen på 
begge sider af Øresund. Som medlem af Øresundsinstituttet bliver du en del af vores 
stærke dansk-svenske netværk – og får adgang til netværksmøder, fakta, analyser 
og nyheder om udviklingen i Greater Copenhagen-regionen.
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TALERE REAL ESTATE ØRESUND 2019
Keynote speakers

Frank Jensen (S)
overborgmester
Københavns Kommune

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
borgmester
Malmö Stad

Konjunktur

Las Olsen
cheføkonom, Danske Bank

Olof Manner
chef Swedbank Research

Ejendomsmarked

Lau Melchiorsen
partner, Colliers Danmark

Ulrika Hallengren
adm. direktør, Wihlborgs Fastigheter

Fredrik Dackheden
head of transactions, Croisette Real 
Estate Partners

Jarl Olsson
chef fastighetsrådgivning, Catella Malmö

Skånske kommuner

Philip Sandberg (L)
borgmester, Lund

Peter Danielsson (M)
borgmester, Helsingborg

BLOXHUB - Køenhavns nye 
innovationshub for holdbar 
urbanisering

Torben Klitgaard
direktør BLOXHUB 

Helle Søholt
adm. direktør og co-founder af Gehl

Prisuddeling 
Real Estate Øresund Award

Klik her for at se det 
komplette konferenceprogram

http://www.oresundsinstituttet.dk/wp-content/uploads/2019/01/Konferenceprogram_REO_2019_DK_jan.pdf
http://www.oresundsinstituttet.dk/wp-content/uploads/2019/01/Konferenceprogram_REO_2019_DK_jan.pdf

