Guldsponsor • 225 000 SEK (max 3 bolag)

Reumadagarna, 15-17 september 2021 i Stockholm på
Aula Medica, Karolinska Institutet, Biomedicum, Solnavägen 9 i Solna
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Reumadagarna anordnas av SRF i samarbete med: FRS, Fysioteraputerna, RF
och SveReFo.Reumadagarna är ett årligt möte som samlar ca 450 deltagare
från hela Sverige.

Symposium (i samråd med vetenskapliga kommitte) företaget ombesörjer material, talare & förtäring
Utställningsyta 8 m2, 4x2 meter
Möjlighet att välja monterplats först
El
Fri registrering för 6 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
5 minuters presentation av ert bolag under det vetenskapliga programmet
Möjlighet att skicka in 2 abstracts (blir bedömda av Professorskollegiet som övriga abstracts)
Företagslogo på hemsida med länk
Deltagarförteckning två veckor innan konferens startar
Annons i APP (företaget ombesörjer själv framtagandet av annons)
Möjlighet med material vid registreringsdisk
Logo och tack visas under pauser i huvudlokalen
Omnämnande som samarbetspartner på hemsida
Möjlighet att skriva egen fråga för tipsrunda
En plats på honnörsbordet under SRF middagen, om önskas (kostnad för middagen tillkommer)

Silversponsor • 80 000 SEK

Sponsorskap och utställning

Här får ni stora möjligheter till att knyta viktiga kontakter och synliggöra ert bolag!
Sponsorerna får välja monterplats först, därefter placeras utställarna i den
ordning anmälan kommit in till MKON.
I år kommer vi dela upp utställningen på 2 plan.
Bottenplan kommer vara öppen för alla och där kommer alla posters att
finnas. Plan 2 är det industriutställning och förtäring för läkare och annan
hälso-och sjukvårdspersonal. Vi kommer även ha mingel och tipsrunda på plan
2 på onsdag eftermiddag. Om ni önskar ha monter på bottenplan, meddela det,
annars blir ni placerade på plan 2
Alla priser är exklusive moms.
Anmälan till sponsorskap/utställning och registrering för monterpersonal med
hotell finner ni på:
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Utställare • 40 000 SEK

www.reumadagarna.se

Kontakt angående sponsorskap & utställning

MKON tar hand om alla frågor och administration gällande ert deltagande.
Åsa Eklund, projektledare för Reumadagarna
tel: 0731-531 531
@: asa@mkon.se
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Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer, skulle dessa
påverka Reumadagarna, kommer vi eventuellt behöva
justera utställningens utformning och antal personer.

Utställningsyta 6 m2 , 3x2 meter
Val av monterplats efter guldsponsorer
El
Fri registrering för 3 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
Möjlighet att skicka in 1 abstract (blir bedömt av Professorskollegiet som övriga abstracts)
Företagslogo på hemsida med länk
Deltagarförteckning två veckor innan konferens startar
Annons i APP (företaget ombesörjer själv framtagandet av annons)
Logo och tack visas under pauser i huvudsalen
Omnämnande som samarbetspartner på hemsida
Möjlighet att skriva en egen fråga för tipsrunda
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Utställningsyta 4 m2, 2x2 meter
El
Fri registrering för 2 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
Företagets namn på mötets hemsida och i APP

Ytterliggare exponeringsmöjligheter
•
•

Logo och länk på konferensens hemsida: 10 000 SEK
Annons i APP: 10 000 SEK

