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Överenskommelse gällande värdskap vid Frukostmöten enligt God Morgon 
Sverige AB:s koncept 2015. 

Mellan God Morgon Sverige AB (556906-5120) och UPPSALA KOMMUN har 
följande avtalats: 

UPPSALA KOMMUN är värd i frukostmötet VAKNA UPPSALA 

Detta innebär exponering med logotype på www.godmorgonsverige.se.  
förekomst på digital skärm på alla möten samt i God Morgon Sverige AB:s 
förekommande annonsering i tryckt media. Synlighet på nyhetsbrev som når ca 
3000 företag per utskick. En intervju i ett av programmen 2015 ingår också. 
Möjligheter finns också att påverka andra platser i soffan/heta stolen i samråd 
med God Morgon Sverige AB om så önskas. 

Uppsala Kommun har också en stående punkt vid varje program som vi kallar för 
"Nyttigt från Näsström" eller annat bättre förslag! 

Dessutom kan ytterligare marknadsmaterial exponeras på olika sätt vid det 
tillfälle man har sin soffplats. Detta kan vara roll-ups, broschyrer eller dylikt. 

Ett fysiskt möte minst en gång per termin är också en del av avtalet där vi 
tillsammans byter idéer och dylikt. 

De 5 viktiga punkterna 

1. Entreprenörskap 
2. Tillväxt och Affärsmöjligheter - varje entreprenörsgäst ska få frågor om vilka 

hinder och möjligheter man ser för att vara entreprenör inom sin bransch, i sin 
kommun och i Sverige 

3. Lyfta fram goda exempel/förebilder 
4. Utifrånperspektiv, att utveckla företag i Uppsala 
5. Stärka Uppsala som stad/varumärke 

Budskap som ska lyftas fram genom frågorna 

Vad skulle underlätta din resa som företagare? - Ändringar av lagar, regler och 
attityder 
Hur skulle ni kunna vara dubbelt så många? (En mer mångfacetterad fråga än att 
svaret är ökad efterfrågan, vad ger ökad efterfrågan? Skattesänkningar? 
Regelförenklingar? Etc. 
Hur kan du bidra Uppsalas roll som residensstad bättre? 
Hur tycker du att Uppsala lever upp till residenstad? 
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Kostnaden för detta är 30 000 sek (trettiotusen) exklusive moms. 

Fakturering sker årsvis i förskott. 
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