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Bli Caminovän 2018
Nå dem som får andra att hänga på



SÅ FUNKAR DET! 

Delar din organisation Caminos mål och värderingar? Då är du 
 välkommen att bli Caminovän. Du får en unik marknadsföringskanal 
i magasinet Camino, på caminomagasin.se och genom våra event. 
Genom Camino når du samhällsengagerade människor och företag 
som är först med att anamma produkter och tjänster för ett hållbart 
samhälle, och som aktivt sprider dessa vidare till sin omgivning. 
Som vän kan du alltid kontakta oss för att tillsammans diskutera hur 
du och ditt företag får ut det mesta av Caminovänskapen.

VI HAR 3 PAKET : Basic, Standard & Kompanjon

ALLA PAKET INNEHÅLLER:
• Listning av Caminovännerna i magasinet och på hemsidan med 

logotyp, webbadress och länk
• Slumpvis exponering av text och bild på startsida och artikelsidor 

på caminomagasin.se 
• 2 årsprenumerationer på magasinet – möjlighet att skänka som 

present till en kund 

…procent av Caminos prenumeranter använder listan över 
Caminovännerna som en guide till hållbara företag. 67



Du vet väl att Camino också erbjuder föreläsningar, eventorganisation och textproduktion? 
Läs mer under Anlita oss på www.caminomagasin.se eller kontakta oss på malin@caminomagasin.se 
så lyssnar vi gärna på dina önskemål. 

Föreläsningar & textproduktion

Blir du Caminokompanjon 
gäller medlemskapet i två 
år, eftersom vi gärna  bygger 
 långsiktiga relationer. Ditt 
företag har under tiden 
möjlig heter att utvecklas och 
påverka både samhället och 
dina medarbetare med hjälp 
av Caminos expertis. 



BASIC
5000 kr 

• Halvsidestor Vänintervju – här väljer du själv vad du vill berätta 
och vilken bild du vill använda för att presentera ditt företag.

STANDARD 
9000 kr

• Helsidesannons i magasinet, värde 18 000 kr
• Sponsrad artikel på webbens startsida under 1 månad 
• Ett inlägg i Caminos sociala medier, dvs Facebook, Instagram eller 

Nyhetsbrev.

KOMPANJONSKAP 
30 000kr  

• Du blir Caminovän i två år och deltar i en organisations
utvecklingsmodell för hållbara företag, där du med Caminos  
hjälp bygger nya nätverk och utvecklar dina kärnvärden.

• Camino-frukost #1: Du och några andra företag bjuds på frukost 
som leds av Camino. Vi diskuterar trender, långsiktig hållbarhet 
och bygger nätverk med synergieffekter vi inte skulle uppnå utan 
varandra. 

• Camino-frukost #2: Efter ett år bjuds samma företag in till 
 frukost #2, för att utvärdera och planera vidare. 

• 10 årsprenumerationer att ge i present till kunder.
• Extra: Du och ditt företag listas tillsammans med andra 

 Caminovänner, men under särskild kompanjonflagg så att ditt 
 företag syns extra mycket. 

Nytt för i år! 


