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Mål
Upplägg av rabatt för närliggande kliniker, som ska möjliggör att så
många har möjlighet att komma till SFAI veckan som möjligt.

Bakgrund
SFAI Veckan hålls i Göteborg den 11-13 september 2019 och det är viktigt att möjliggöra för
deltagare från närområdet, som annars inte skulle kunna komma till mötet, att närvara i så
stor utsträckning som möjligt. Därför erbjuds rabatterade ’endagsbiljetter’ till kliniker enl
nedanstående villkor.
Pris, villkor, anmälningsförfarande
Rabatten erbjuds kliniker som ligger inom ’pendelavstånd’ från kongressen och som
möjliggör för en stor andel av sina medarbetare att gå på SFAI veckan.
Den rabatterade avgiften är 1100kr + moms per biljett.
Det är endast tillåtet för individer att utnyttja en rabatterad biljett under hela mötet.
Rabatterade endagsbiljetter beställes av resp klinik, minst 5 stycken per beställning, senast
den 15 maj, via länken på www.sfaiveckan.se utan att ange namn på de deltagande.
Anmälan är bindande och faktura kommer att skickas till beställaren med förfallodatum den
17 juni eller snart därefter.
Mellan den 19 juni och den 15 augusti skall beställaren anmäla följande uppgifter om de
personer som kommer att utnyttja de rabatterade biljetterna till MKON1 genom att fylla i en
mall som erhålls av MKON när beställningen bekräftas.
- namn och kontaktuppgifter
- vilken dag deltagarna kommer till mötet
- eventuella matintoleranser / matönskemål
I avgiften ingår inträde till mötet samt förtäring. Tillägg såsom plats på kongressbanketten,
lunch med en expert, workshops och e-learningpaket kan läggas till i mån av plats först efter
deltagarens uppgifter anmälts till MKON av beställaren.
I fall beställaren den 15 augusti har anmält färre deltagare än det finns biljetter beställda
kommer de outnyttjade biljetterna att av MKON tilldelas mötets tre olika dagar för att jämna
ut deltagarantalen. Det kommer inte att gå att ändra dag på biljetterna pga beställning av
förtäring. Vegetarisk kost beställs och det kan inte garanteras att önskemål pga
matintoleranser tillgodoses. Namn på deltagare får anmälas av beställaren senast 3 dagar
före kongressen för att biljetterna ska kunna lämnas ut till deltagarna.
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MKON är SFAI:s kongressbyrå, som håller i deltagarregistrering osv.

