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En festival för stadens invånare!

Arkitektur- och Samhällsbyggnadsfestivalen Open House Stockholm arrangeras 
årligen under en helg i oktober.  Våra besökare är stadens nyfikna medborgare 
med intresse för arkitektur, inredning och samhällsbyggnad. 

För att genomföra festivalen behövs stöd som vi erhåller bland annat från 
Stockholms stad men också via partners och sponsorer som är allt från 
fastighetsägare, arkitektkontor, entreprenörer och intresserorganisationer. 
Med hjälp av dessa stöd kan vi erbjuda en gratis festival för besökarna. 

Festivalen 2020 & 2021

2020 genomfördes en miniversion med ett fåtal 
guidade utomhusvisningar i små grupper och 
digitala inslag. 2021 fortsatte delvis begränsat. 
Vi kunde erbjuda ett femtiotal guidade visning-
ar, både utomhus och inomhus i mindre grupper 
samt digitala visningar.  

Planering 2022

Nu satsar vi framåt på en festival den 1-2 oktober 
2022 där vi återigen vill öppna upp hela Storstock-
holmsområdet för medborgarna. Vi fortsätter 
såklart också att jobba med digitala inslag. Vi söker 
nu aktörer som vill vara en del av festivalen och 
delta som partners, sponsorer eller utställare. 

Priser

Utställare: 15 000 SEK
Sponsor: 30 000 SEK (extra synlighet och samverkan kring festivalen)
Partner: 60 000 SEK (största möjliga synlighet och samverkan kring festivalen)

Alla samarbeten är viktiga för oss och vi är öppna för förslag och hjälper gärna till att 
skräddarsy ett upplägg för just er. 

Samtliga priser är exkl moms.

Si�ror från ett vanligt Open House år

 - 12 000 besökare
- 1 000 förbokade biljetter
- 50 objekt och aktiviteter
- 150 evenemang
- 50 volontärer

- 120 000+ Exponering sociala medier 
- 50 000+ Besökare på webplats 
- 200 000+ Sidvisningar 
- 10 000 tryckta programblad
- 5,4 MSEK i annonsvärde 

Genom Open House kommer ni att förknippas med god arkitektur och 
stadsbyggnad, kunna visa era bästa objekt för allmänheten, utöka er kontaktyta 
mot staden och invånarna, skapa nya utvecklingsmöjligheter, öka sektorns 
attraktivitet och skapa intresse för arkitektur och stadsbyggnadsfrågor.


