KARDIOVASKULÄRA VÅRMÖTETS DIGITALA MONTRAR
Deltagare som är anmälda till vårmötet ges en kod för inloggning på hemsidan, de får då
tillgång till livesändningar, filmade webinar, digitala postrar och digitala montrar.
De digitala montrarna ligger tre i rad och läggs upp i den turordning anmälningarna
kommer in, med undantag för sponsorer som läggs upp först i turordningen.
Kostnad för en yta som är aktiv till den 1 mars 2022 är 15.000kr ex moms.
Följande erbjuds i en digital monter:
1. Företagsnamn och logo
Företagets logotyp kommer att visas på översiktsbilden över de digitala montrarna, samt
företagets namn i skrift ovan bilden. Det är det först deltagarna ser när de går in i den
digitala utställningshallen.
			
			

Logon ska skickas in i webformat, tex. .jpg eller .png.
Ingen speciell storlek krävs.

2. Huvudbild
Denna bild kommer att ligga som en huvudbild
högts upp i monterfönstret när deltagaren klickat
in på ett företag.

3. Inledande text
På första sidan läggs valfri välkomnande text och det går
utmärkt att ha en länk här.
Ren text eller html-kodad text
Länk till önskad hemsida
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Logon ska skickas in i webformat, tex. .jpg eller .png.
Storlek: 1200x600 pixlar

4. Film
Möjlighet att lägga upp en film om tex produkter, presentation
av företaget etc.
Företaget ombesörjer att film läggas upp på lämplig plattform,
tex Youtube, Vimeo eller egen hemsida.
Länk till film skickas till MKON.
En film/företag

5. Chatt
Ni väljer själv om ni vill bemanna chattrummet vid en speciell
tidpunkt eller om det står öppet och ni bevakar kontinuerligt.

MKON ordnar chattrum eller ni sänder länk till befintlig chatt.
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Har ni en befintlig chattfunktion i egen plattform går det bra att vi
länka vidare dit.

6. Länk till mötesrum
Önskar ni ha ett virtuellt mötesrum går det att
ordna här. Har ni ett eget mötesrum eller vill ni att
vi tar fram ett?
Länk skickas till MKON vid eget mötesrum
MKON:s mötesrum kostar det 5000 kr + timmar för
tekniker, 895kr/t.

7. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till företaget, säljare eller annan
person.
Mailadress och telefonnummer skickas till MKON.

Om någon av ovan funktioner inte är intressant för just ert företag går de att välja bort.
Önskar ni att hela montern länkas till er hemsida går det att ordna.

Monteranmälan öppnar

7 april

via www.vårmötet.se
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Specialanpassad monter
Vill ni lägga till flikar för filmer, produktinformation, enkät, hemsidor m.m. går det bra, det går även bra att göra uppdateringar
under året om ni vill förnya monterinformationen. Kostnaden är 895kr per påbörjad timme, en timme är minimumdebitering.

