Föreningen Medveten Konsumtion är
en förening vars främsta syfte är att skapa
medvetna konsumenter i omställningen till
en smartare värld – en värld av cirkulenter.
Vi vill se Sverige som ett föregångsland inom medveten
konsumtion och vi strävar efter att ge människor den
kunskap som krävs för en hållbar tillväxt.
Vi utgår ifrån ett positivt förhållningssätt. Genom att lägga
fokus på inspiration, kunskap och praktiskt genomförbara
förändringar skapar vi möjligheter för hållbara vanor och
cirkulärt tänkande. Vi driver också Cirkulära listan – där vi
lyfter företag med cirkulär inriktning.

Organisationsnr 802440-6186 / Lindvallsplan 10, 117 36 Stockholm
medvetenkonsumtion.se / info@medvetenkonsumtion.se

Bas-medlemskap
Ett bas-medlemskap ger ert företag möjlighet
att bidra i övergången till en smartare värld
präglad av hållbarhet och cirkularitet.
Vi erbjuder:
•

Kunskap - genom inspirerande nyhetsbrev och webbinarier
om hållbar konsumtion inom olika aktuella ämnen, för att
det ska bli enklare att göra medvetna val

•

Nätverk – genom tillgång till ett starkt nätverk
med likasinnade företag där ni möts under
Medveten Konsumtions årliga event samt
kontinuerlig tillgång till samarbeten med andra
bas-medlemmar

•

Synlighet - genom spridning av ert företag på våra sociala
medier, logga i nyhetsbrev till våra prenumeranter och att
ni själva får visa upp ert engagemang i era kanaler. Vi
förstår att ni också är stolta över ett samarbete som
gynnar vår värld

BAS: 10 000 kr/år
●

Plats på cirkulära listan
med klickbar logga*

●

Möjlighet till samarbeten
med företag på samma nivå

●

Välkomstinlägg i våra
sociala medier

●

Möjlighet att visa upp
medlemskap i egna kanaler
tillsammans med vår logga

●

Inbjudan till ett event per år

●

Fyra kunskapslyftande
nyhetsbrev per år till våra
företagsmedlemmar

●

Liten företagslogga
i nyhetsbrev till våra
prenumeranter

●

Fyra förinspelade
webbinarier inom
relevanta ämnen

●

Möjlighet att delta i
fyra kampanjer per år

* Förutsatt att er produkt, tjänst eller företag uppfyller kriterier för cirkulära listan

Premium-medlemskap
Förutom att innehålla samtliga delar från
bas-medlemskapet så innehåller premiummedlemskapet ytterligare förmåner:
•

Kunskap – genom tillgång till vår årliga
marknadsundersökning, rabatter på webbinarier,
föreläsningar, utbildningar och workshops samt
möjlighet till att vara interaktiva under de webbinarier
som ingår i medlemskapet

•

Nätverk – möjlighet till samarbeten med både premiumoch bas-medlemmar

•

Synlighet – utökad synlighet i förhållande till
baserbjudandet där ni i nyhetsbrevet till våra
prenumeranter får utrymme för en beskrivning av er
verksamhet samt en medelstor företagslogga

PREMIUM: 20 000 kr/år
●

Allt i BAS-medlemskap

●

Möjlighet att ge rabatt till ●
kunder via cirkulära listan*

Interaktiv del i fyra
förutbestämda webbinarier

●

En 30 minuters föreläsning ●
för er personal, välj mellan
tre aktuella ämnen

Möjlighet till
samarbeten med
PREMIUM-medlemmar

●

15% rabatt på våra
föreläsningar och kurser

Plats i vårt nyhetsbrev med
större logga och kort
beskrivning

●

●

En marknadsundersökning

* Förutsatt att er produkt, tjänst eller företag uppfyller kriterier för cirkulära listan

Partnerskap
Vårt partnerskap är designat för er som har
möjlighet att bidra med en större summa till vårt
arbete för övergången till en cirkulär ekonomi.
I utbyte får ni tillgång till samtliga av Medveten
Konsumtions medlemskapsförmåner.
•

Kunskap – genom skräddarsydd distansutbildning och en
personligt framtagen presentation som ni kan tillägna
medarbetare och/eller kunder

•

Expertkonsult – ni får unik tillgång till våra
hållbarhetsexperter. Välj själv om ni vill ha hjälp med
kommunikation, expertutlåtande om en produkt eller
tjänstidé, policys, research, information eller bollplank

•

Synlighet – Medveten Konsumtion erbjuder citat eller
medverkande vid press-releaser*, en stor logga i
nyhetsbrevet till våra prenumeranter samt ett reportage per
år

PARTNERSKAP: 50 000 kr/år
●

Allt i BAS- och
PREMIUM-medlemskap

●

En skräddarsydd
distansutbildning

●

Medveten Konsumtion
medverkar vid press-release*

●

8 timmar expertkonsultation per år

●

Tillgång till samarbeten med ●
samtliga företagsmedlemmar

●

Anpassad marknadsundersökning hos Medveten ●
Konsumtions prenumeranter

En skräddarsydd
föreläsning för personal
och/eller kunder
Reportage med stor
logga i vårt nyhetsbrev

* Förutsatt att Medveten Konsumtion kan stå bakom produkten/tjänsten eller innehållet

Kontakt
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss för
att få mer information om vilka förmåner som
ingår i respektive medlemskap.
Tillsammans gör vi skillnad!

Alexandra Davidsson
Generalsekreterare
073-430 54 34
alexandra.davidsson@medvetenkonsumtion.se

Amanda Bengtsson
Ansvarig företagssamarbeten
amanda.bengtsson@medvetenkonsumtion.se

