
 

 
Invitasjon til samarbeid under 

 
14. – 18. august 2023 

  
AksjeNorge feirer i år 30 år med kunnskapsdeling! Og da er det vel ingen bedre plass å 
dele kunnskap og bidra til økt debatt rundt sparing i aksjer og verdipapirmarkedet, enn å 
bidra på Arendalsuka? 
 
Vi håper ved å nå ut til dere nå, at vi sammen kan utnytte tiden godt i Arendal. Vi kan 
samarbeide på flere måter og arenaer: 

• Standen vår; korte intervjuer og livestreams på Facebook 

• Scene: Skal vi leie scene og invitere til debatt, spørretime, foredrag/kurs el.l.? 

• Deres arrangement: Ønsker dere deltagelse av AksjeNorges daglig leder, Kristin 
Skaug, på deres arrangement? 

• Sosiale medier: Vi planlegger å lage flere korte intervjuer med aktuelle personer som 
er i Arendal (dvs. hvem som helst), men er det noen hos dere som vil intervjues? 

 

STAND 
Kun organisasjoner og politiske partier kan ha stand, og det betyr at også AksjeNorge skal 
ha stand! På vår stand skal vi dele kunnskap og svare på spørsmål fra alle som kommer 
innom. Hit kan vi invitere gjester til dialog (merk: ikke markedsføring, men samtaler, 
debatter, intervjuer eller spørrerunder). Standen må være bemannet i åpningstidene og 
derfor vil vi rekruttere 2-3 studenter for å bistå oss med dette. Vi skal ha flere aktiviteter på 
vår stand gjennom uken, kanskje også en sammen med dere? 
 

SCENETID MED PUBLIKUM 
Allerede torsdag 16. februar kl. 09:00 kan vi reservere scene-plass i Arendal (først til mølla). 
Her kan AksjeNorge invitere til kunnskapsdeling, debatt, kurs etc. Et samarbeid på scene 
innebærer et spleiselag for leie av scenen (svært rimelig). Skal vi invitere 1-2 politikere til 
dialog sammen? I så fall er fristen for å søke om en politiker 15.mai 
 

HOLD FOKUS…. 
Arendalsuka-arrangøren minner om at «Debatten er i fokus», og at på Arendalsuka 
presenterer vi ikke produkter, men vi diskuterer: 

• Samfunnsutfordringer  

• Samfunnsløsninger 
Og her har vi i AksjeNorge og dere mye vi kan bidra med.  



 

 

 

 

 

 

 

ARENDALSUKA UNG 

På fredag 18. august er det søkelys på de unge. Dagen starter med Supernytt-Debatten kl. 
10:00. AksjeNorge jobber mye med unge og er ofte på skolebesøk enten det er 
videregående eller høyskoler. Selvsagt må vi denne dagen invitere til noe relevant. 

 
MARKEDSFØRING AV ARRANGEMENTET 
For å få våre arrangementer med i programmet (digitalt og på papir), er fristen for å melde 
inn dette er den 20.juni. Våre aktiviteter og aktiviteter vi er med på, vil vi promotere aktivt 
gjennom våre kanaler.  
 
HVORFOR SAMAREBEIDE 
Sammen blir vi bedre. Sammen blir vi mer relevante for publikum som er i Arendal og de vi 
evt. strømmer til eller gjør opptak for. Et viktig element i vårt arbeide i AksjeNorge gjennom 
30 år har vært å gjøre publikum kjent med og interessert i norsk næringsliv, og det å spare 
langsiktig i aksjemarkedet. Med flere hundre tusener av nye småsparere har vi en stor jobb 
foran oss. 
 
SKAL VI SAMARBEIDE? 
Arendalsuka varer kun i én uke. Og den må planlegges godt. Siden reservasjon av scene-
plass starter allerede 16. februar, er det lurt å snakkes tidligst mulig for å sikre oss en god 
plass og tid. Vennligst ta kontakt om dere er nysgjerrige på hvordan vi kan samarbeide om 
gode opplysende arrangementer under Arendalsuka 2023.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Kristin Skaug 
Daglig leder 
AksjeNorge  - Stiftelsen til fremme av aksjemarkedet 
www.aksjenorge.no  
Send e-post: kristin.skaug@aksjenorge.no  
+47 415 77 351  

http://www.aksjenorge.no/
mailto:kristin.skaug@aksjenorge.no

