
INBJUDAN TILL SPONSORER OCH UTSTÄLLARE  daterad: 3 mars 2023

SOF tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill välkomna Er till Ortopediveckan 
28 augusti - 1 september 2023! 

Ortopediveckan är ett årligt möte som lockar över 1000 deltagare från hela Sverige
Vår utställning planeras noga med monterytor 0i varierande storlek. 

Kaffebufféer finner ni på flertalet ställen i utställningslokalen och posterutställningen är i nära anslutning 
till utställningen. 

Vår förhoppning är att detta möjliggör cirkulation av deltagarna runt om i lokalerna. 

SPONSOR ELLER UTSTÄLLARE?

Som sponsor erbjuds ni en rad fina erbjudanden, se nedan vad som ingår i de olika paketen

Guldsponsor  120 000 sek

• Möjlighet att delta i en workshop, 3 personer får delta 
•  Erhåller reducerad kostnad för utställningsyta á 2 900 sek/kvm
•  EL
•  Möjlighet att välja monterplats först  (i symbios med övriga huvudsponsorer)
• Möjligheten att arrangera ett eget frukost eller lunchsymposium. (skall godkännas av vetenskapliga  
          kommitté). Ortopediveckan står för lokal och standard teknik, ni ombesörjer material, talare & ev extra            
 teknik, extra kostnad tillkommer, se under rubrik ytterliggare möjligheter 
• Fri registrering för 4 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
• Företagslogo på ortopediveckan.se med länk
• Deltagarförteckning två veckor innan konferens startar (namn arbetsplats och ort)
• Annons i APP (företaget ombesörjer själv framtagandet av annons/PDF)
• Möjlighet med material vid registreringsdisk
• Logo och tack visas under pauser i lokalerna
• Omnämnande som huvudsponsor på hemsidans första sida
•  Möjligheten att tillhandahålla band till deltagarnas namnbrickor, egen framtagning                      

  
Silversponsor 60 000 sek

• Erhåller reducerad kostnad för utställningsyta á 2 900 sek/kvm
• EL
•  Möjlighet att välja monterplats efter huvudsponsorer (i symbios med övriga sponsorer)
• Möjligheten att arrangera ett eget frukost eller lunchsymposium (skall godkännas av vetenskapliga   
 kommitté). Ortopediveckan står för lokal och standard teknik, ni ombesörjer material, talare & ev extra  
 teknik, extra kostnad tillkommer, se under rubrik ytterliggare möjligheter 
• Fri registrering för 2 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
• Företagslogo på ortopediveckan.se med länk
• Deltagarförteckning två veckor innan konferens startar (namn arbetsplats och ort)
• Annons i APP (företaget ombesörjer själv framtagandet av annons/PDF)
• Logo och tack visas under pauser i lokalerna
• Möjlighet att delta i en workshop eller ST kurs, tillägg på 30 000 sek
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Utställare 29 000 sek

• Utställningsyta 4 m2, 2x2 meter 
• EL
•  Om ytterliggare yta önskas är det en kostnad på 3 900 sek/kvm
• Fri registrering för 1 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
•  Deltagarförteckning två veckor innan konferens startar (namn arbetsplats och ort)
• Företagsnamn på mötets hemsida och i App

Ytterliggare möjligheter för Guld- och silversponsorer

• Frukostsymposium, 20 000 sek
 Vi erbjuder er möjligheten till att ha ett eget symposium (i samråd med den 
 vetenskapliga kommitten). Ortopediveckan står för lokal och standard teknik  
 företaget ombesörjer material, talare & ev extra teknik

• Lunchsymposium, 
 Guldsponsor 30 000 sek, Silversponsor 40 000 sek
 Vi erbjuder er möjligheten till att ha ett eget symposium(i samråd med den 
 vetenskapliga kommitten). Ortopediveckan står för lokal och standard teknik  
 företaget ombesörjer material, talare & ev extra teknik
 
•  Möjlighet att delta i en workshop, tillägg på 30 000 sek/kurs                   

 (3 personer ingår) EN workshop ingår för Guldsponsorer

Ytterliggare exponeringsmöjligheter för utställare

•  Logo med länk på konferensens hemsida:  10 000 sek
•  Annons i APP:         10 000 sek
•  Flyer vid registreringsdisk:      10 000 sek

Personal
Samtliga besökare till Ortopediveckan behöver göra en personlig anmälan till mötet, även de som ingår i 
ert paket ovan. Alla deltagare erhåller namnbricka som ger tillträde till alla lokaler, sessioner och förtäring.
Ni finner anmälan på ortopediveckans hemsida under rubrik: sponsorer & utställare. 

Extra personal tidig anmälan        sen  på plats

Alla dagar:  3 500 sek   4 500 sek 5 000 sek
En dag:  1 500 sek    2 000 sek  3 000 sek
 
Tidig anmälan fram till 7 juni

Alla priser är exklusive 25% moms

          
   MKON har hand om det praktiska arbetet kring Ortopediveckan. 
   Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Åsa Eklund 0731 531 531 asa@mkon.se

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

Läs mer på ortopediveckan.se
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