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BIDRA TILL 
KREATIVITET, 
BLI SPONSOR!
Ingenjörer, mekaniker, programmerare, hantverkare, konstnärer, musiker och 
många fler som samlar skaparglädje och kreativitet under ett tak mitt i centrala 
Stockholm!
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GULD - 50 000 KR 

• Möjlighet att arrangera work-
shops / föreläsningar för våra 
medlemmar i våra lokaler. 
 
• Möjlighet till en inspirations-
föreläsning för ert företag

• Egen sektion på vår hemsida

• Ni får presentera er själva i vårt 
nyhetsbrev till våra 450 medlem-
mar.

• Exponering på vår hemsida

• Exponering på vår facebook-si-
da som når över 2500 av sveriges 
mest kreativa personer

• Exponering i vårt nyhetsbrev 
som når drygt 450 personer.

• Ni exponeras med företagslogo-
typ i entrén till vår lokal

• Digital logotyp som bevis att ni 
sponsrar oss

SILVER - 25 000 KR

• Möjlighet till en inspirations-
föreläsning för ert företag

• Ni får presentera er själva i vårt 
nyhetsbrev till våra 450 medlem-
mar.

• Exponering på vår hemsida

• Exponering på vår facebook-si-
da som når över 2500 av sveriges 
mest kreativa personer

• Exponering i vårt nyhetsbrev 
som når drygt 450 personer.

• Ni exponeras med företagslogo-
typ i entrén till vår lokal

• Digital logotyp som bevis att ni 
sponsrar oss

BRONS - 10 000 KR

• Exponering på vår hemsida

• Exponering på vår facebook-si-
da som når över 2500 av sveriges 
mest kreativa personer

• Exponering i vårt nyhetsbrev 
som når drygt 450 personer.

• Ni exponeras med företagslogo-
typ i entrén till vår lokal

• Digital logotyp som bevis att ni 
sponsrar oss

VAD ÄR MAKER-RÖRELSEN?

Maker-rörelsen, den nya industriella revulotionen,  
handlar om att skapa saker och genomsyras av 
kreativtet och innovation. Denna globala rörelse är 
stor och växer mycket snabbt, till exempel så har en 
av alla “maker faires”, ett samlingsevent för makers,  
haft över 130 000 besökare och 900 utställare.

Intresset för makerrörelsen är stort, ett exempel 
är Barack Obama som har satt upp ett mål på att 
skapa 1000st makerspaces på amerikanska skolor 
för att säkra landets framtida innovationskraft.

Makerrörelsen handlar dock inte bara om att 
skapa nya innovationer, den är interdisciplinär 
och rymmer alla typer av skapande från digitala  
tillverkningsmaskiner till traditionellt hantverk.

Makerspaces är en form av mötesplatser där med-
lemmarna får tillgång till avancerade verktyg och 
dels får möjligheten att mötas med olika kunskaper, 
perspektiv och idéer, i dag finns det tusentals av 
denna typen av mötesplatser i världen.

I Sverige är makerrörselsen på stark frammarch och 
möts av ett mycket stort intresse från både offentlig 
och privat sektor inom alla områden.

VAD ÄR STOCKHOLM MAKERSPACE?

Stockholm Makerspace är en ideell förening som 
driver ett av Sveriges första och numera även ett av 
världens största Makerspace mitt i centrala Stock-
holm. Vi skapar en mötesplats där kreativa männi-
skor kan träffas och utveckla sig själva, sina projekt 
och förverkliga sina idéer.

Lokalen är vår verkstad och mötesplats med allt från 
avancerade 3D-skrivare och digitala tillverkning-
smaskiner till utrymmen för foto och textilbearbet-
ning. Detta lägger grund för mycket goda förutsät-
tningar för både skapande och för tvärvetenskapliga 
möten mellan människor med olika bakgrunder.

Vi arrangerar även workshops där man kan utveck-
la sig inom olika redskap för skapande, samt en 
föreläsningsserie med makers från hela världen.
 
Föreningen Stockholm Makerspace har funnits i 
mindre än två år, men vi ökar konstant och har redan: 
 
• ca 450 medlemmar
• ca 2500 följare på Facebook
• Vi är aktiva på twitter och instagram
• Egna artiklar i flertalet tidningar
• Omnämda i flera medier

VÅRA SPONSORLÖSNINGAR
Att stödja Stockholm Makerspace är att stödja nya idéer, innovation, tvärvetenskapliga möten och kompro-
misslös kreativitet. Detta är något som både är tidlöst och på samma gång väldigt aktuellt, både i Sverige och 
i resten av världen.  Vi har redan hört i flera år att kreativitet är det nya stålet, den råvara som kommer vara 
vår viktigaste resurs framöver, och makerrörelsens kärna handlar just om kreativiteten och lusten att lära.  
 
Med detta sagt så hoppas vi att ni överväger att bli sponsor. Vi är mycket tacksamma för alla bidrag som 
hjälper oss att bygga verksamheten och på så sätt skapar Sveriges absolut bästa Makerspace!

VILL NI HA NÅGOT UNIKT ANPASSAT FÖR ER?
Kontakta oss för ett skräddarsytt paket och tveka inte att höra av dig till oss för mer information!

Samtliga lösningar gäller för en tidsperiod på 12 månader.
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“I WANT US ALL TO THINK ABOUT NEW AND CREATIVE WAYS 
TO ENGAGE YOUNG PEOPLE IN SCIENCE AND ENGINEERING, 
WHETHER IT’S SCIENCE FESTIVALS, ROBOTICS COMPETI-
TIONS, FAIRS THAT ENCOURAGE YOUNG PEOPLE TO CREATE 
AND BUILD AND INVENT—TO BE MAKERS OF THINGS, NOT 
JUST CONSUMERS OF THINGS.” - BARRACK OBAMA, MAKEZINE 27/3 - 2013


