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A L M SPONSORER
Ö 9 - 1 2 A P R I L OCH
2 0 1 9 UTSTÄLLARE
INBJUDANMTILL
SFOHH och FÖNH tillsammans med ÖNH-kliniken i Örebro vill varmt välkomna Er till
ÖNH-dagarna! Sveriges viktigaste vetenskapliga kongress och mötesforum inom öron-, näs- och
halssjukdomar samt huvud- och halskirurgi!
ÖNH dagarna är ett årligt möte som lockar ca 500 deltagare.
Vår utställning planeras noga med monterytor i varierande storlek. Mat- och kaffebufféer finner ni på
flertalet ställen i utställningslokalen och posterutställningen är centralt placerad. Vår förhoppning är att
detta möjliggör cirkulation av deltagarna runt om i lokalerna.
SPONSOR ELLER UTSTÄLLARE?
Som sponsor erbjuds ni en rad fina erbjudanden.
Det är endast sponsorer som har möjlighet att boka till mer yta, dessutom är det en självklarhet att ni
får första tjing att välja placering. För val av plats måste er bokning göras innan siste december.
För att ni skall få möjlighet att förmedla ert budskap ingår utökad företagsinformation i appen. Där ges
tillfälle att lägga länkar, mailadresser och information eller annat som ni vill förmedla.
Varför inte ordna en workshop eller ett symposium? Se information på nästa sida.

Huvudsponsor - 60 000 sek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utställningsyta 8 m2, 4x2 meter
Möjlighet att välja monterplats först (MKON tillhanda innan siste december, sedan görs val i turordning)
El, ett konferensbord och en stol
Fri registrering för 3 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
Företagslogo på onhdagar.se med länk
Deltagarförteckning två veckor innan konferens startar
Annons i APP (företaget ombesörjer själv framtagandet av annons/PDF)
Möjlighet med material vid registreringsdisk
Logo och tack visas under pauser i huvudlokalen
Omnämnande som huvudsponsor på hemsida
Ni får ha er rollup (1 st) på scen i stora salen

Sponsor 38 000 sek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utställningsyta 6 m2, 3x2 meter
Möjlighet att välja monterplats först (MKON tillhanda innan siste december, sedan görs val i turordning)
El, ett konferensbord och en stol
Fri registrering för 2 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
Företagslogo på onhdagar.se med länk
Deltagarförteckning två veckor innan konferens startar
Annons i APP (företaget ombesörjer själv framtagandet av annons/PDF)
Logo och tack visas under pauser i huvudlokalen
Omnämnande som sponsor på hemsidan
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MALMÖ 9-12 APRIL 2019
Utställare - 24 000 sek, OBS endast en monter per bolag/affärsområde
•
•
•
•

Utställningsyta 4 m2, 2x2 meter
El, ett konferensbord och en stol
Fri registrering för 1 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
Företagsnamn på mötets hemsida och i App

Ytterliggare exponeringsmöjligheter för sponsorer
•
•
•

•

Extra monteryta, 8000 sek/löpmeter (2 m2)
Frukost symposium, 10 000 sek- max 2 bolag.
Preliminärt torsdag & fredag kl 07.30-08.15. Symposiet skall vara i samråd med den
vetenskapliga kommitten. Utskick till alla registrerade deltagare om ert symposium görs
Workshop, 20 000 sek - max 2 bolag
Preliminärt torsdagen kl 08.30-10.00 och 13.00-15.00. Workshopen skall vara i samråd med 		
den vetenskapliga kommitten. Ni har lokalen hela dagen, begränsat antal deltagare.
		
Utskick till alla registrerade deltagare om ert symposium görs.
Lunch symposium, 20 000 sek- max 1 bolag.
Preliminärt fredag kl 12.15-13.00. Symposiet skall vara i samråd med
den vetenskapliga kommitten. Utskick till alla registrerade deltagare om ert symposium görs en
månad innan

Ytterliggare exponeringsmöjligheter för utställare
•
•
•

Logo och länk på konferensens hemsida: 5 000 sek
Annons i APP: 				
7 500 sek
Flyer vid registreringsdisk: 		
5 000 sek

		

Extra monterpersonal
•
•

Tidig registrering: 			
5 200 sek
Sen registrering: 				 6 200 sek 								
																
																
Alla ovan priser är exklusive 25% moms

Kom till ÖNH dagar, etablera nya kontakter och stärk er ställning på marknaden.

Läs mer på onhdagar.se
MKON har hand om det praktiska arbetet kring ÖNH dagar.
Har ni frågor är ni välkomna att ta kontakt med Åsa Eklund
tel: 0731-531 531
Mail: asa@mkon.se

