
KOMMEK 
– EN VÄGVISARE I DEN
OFFENTLIGA EKONOMIN

Flera miljarder spenderas dagligen 

i den svenska offentliga sektorn. De 

personer som arbetar med ekonomin i 

denna stora sektor ser till att samhällets 

gemensamma resurser fördelas rättvist 

och används på ett ansvarsfullt sätt. 

KOMMEK är Sveriges största dedikerade 

mötesplats för beslutsfattare och 

påverkare i den offentliga ekonomin.  

Har ni verktygen som effektiviserar 

och förenklar arbetet för ekonomer 

och beslutsfattare? Då möter ni rätt 

målgrupp på KOMMEK. 

Utställning 
När över 3000 initierade människor träffas finns 

det goda chanser för er att bedriva kundvård och 

skapa nya kontakter. Utställningen är en stor del 

av KOMMEKs attraktionskraft. Här får delegaterna 

information och kunskap om produktnyheter och 

tjänster som möter deras behov i det dagliga 

arbetet. Den sociala biten av KOMMEK skall inte 

underskattas. Många besökare är återkommande 

och här utbyts idéer och erfarenheter, ofta i 

interaktion med de närvarande företagen.

Högkvalitativt seminarieprogram 
Bakom KOMMEK står Sveriges Kommuner 

& Regioner (SKR), Kommunalekonomernas 

Förening (KEF), Region Skåne och Malmö 

stad. Arrangörsgruppen har goda insikter i 

vilka frågor och problemställningar som skall 

lyftas. Ett aktuellt seminarieprogram med 

erkända ämnesexperter som föreläsare och 

paneldeltagare skapar stark dragningskraft  

till konferensen.
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FAKTA 

• KOMMEK genomfördes första gången 1985

• Arrangeras 2020 för 16:e gången

• Hade 2018 ca 3000 besökare.

Med föreläsare och utställare inräknade blir 

totalsiffran ca 4000 personer.

• Över 80 utställare deltog på mässan 2018

• Har av besökarna fått snittbetyget 5 av 5 för 

de senaste fem genomförandena.

• Har haft ett stort antal nöjda och

återkommande utställare.

• 98% av besökarna 2018 svarade ja på frågan

om de kan tänka sig komma tillbaka 2020.

Vilka företag medverkar? 

Är ni verksamma med produkter eller tjänster som... 

• affärssystem

• bank- och finans

• pensions- och kapitalförvaltning

• ekonomi & administrativa system

• revision

• management & strategi

• processtyrning

• vård och omsorg

• HR

• bemanning

• utbildning

• it-konsulting

• försäkring

• kommunikation

• outsourcing

...möter ni rätt målgrupp på KOMMEK

Besökarna har titlar som: 

Budgetchef, chefsekonom, ekonomichef, finanschef, 

enhetschef, fastighetschef, förtroendevald revisor, 

förvaltningschef, informationschef, inköpsansvarig, 

IT-chef, kommunalråd, kommundirektör, 

kommunikationschef, kommunrevisor, kommunråd, 

kommunstrateg, kommunstyrelseordförande, 

kvalitetschef, landstingsdirektör, lönechef, 

näringslivschef, oppositionsråd, personalchef, 

redovisningschef, regiondirektör, regionråd, rektor, 

revisor, rådgivare, sakkunnig revisor, 

samhällsutvecklingschef, skatteinformatör, 

skattejurist, skolledare, socialchef, 

stadsbyggnadschef, stadsdelschef, stadsdirektör, 

stadsrevisor, systemansvarig, upphandlingschef, 

utbildningschef, utvecklingsdirektör, verksamhetschef, 

verksamhetsutvecklare

Pris för monteryta: 

1 995kr/kvm
Anmälningsavgift: 

4 900kr
Alla priser är exkl moms

kommek.se

Malmömässan – anläggningen 

Mäss- & konferensanläggningen som invigdes 2012 

har nu förbättrats ytterligare. Ett nytt våningsplan 

med konferenslokaler stod färdigt 2014 och 

det säkerställer kvalitén på genomförandet av 

KOMMEK. Kommunikationerna till mässan är 

utmärkta. Närhet till citytunnelstationen (med 

direktanslutning till bl. a Malmö city och Kastrup) 

samt stora tillfartsvägar och ett bra bussnät sörjer 

för transporterna hit. Samtidigt har mässans 

omgivningar utvecklats och visionen om en 

modern och levande stadsdel är i högsta grad 

under förverkligande.

Gör bra affärer på KOMMEK ni också! 

Kontakta mig, så berättar jag gärna mer.

Hannele Jaanson, 

Sälj- och projektansvarig utställningen

hannele.jaanson@easyfairs.com 

08-506 650 95, 072-397 07 98

ARRANGÖRER

GENOMFÖRS I SAMARBETE MED

kommek.sekommek.se

Malmö




