
SFAI & AnIva-veckan 2021 kommer att hållas på Conventum i Örebro,  
22-24 september 2021.

Mötet arrangeras av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) och Riksföreningen 
AnIva.  Mötet är årligt och samlar ca 600-1200 deltagare från hela Sverige.

Sponsorskap och utställning
Sponsorer och utställare väljer plats i den ordning anmälan kommit in till MKON via det
elektroniska formuläret på hemsidan (sfaianiva.se).
Sponsorer väljer före utställare  OBS! Denna förtur gäller om anmälan om sponsorskap inkommer 
till MKON senast 31 januari 2021.
I montern ingår eluttag. Övrigt material till montern beställs via Conventum och ingår inte i priset 
för montern. Beställningsformulär finns på www.sfaianiva.se. 

Delegaternas lunch, kaffe och välkomstfest den 22 september kommer att serveras i 
utställningshallen.

Alla utställare och sponsorer får även en digital monter.

Anmälan av sponsorskap/utställning gör du på:www.sfaianiva.se

*Symposium/workshop
Ett symposium/workshop på 20 minuter ingår i Huvudsponsorskapet (beställning före 15 
februari 2021, därefter schemaläggs symposium/workshops som är beställda av sponsorer). Även 
sponsorer på nivå 85000 sek kan köpa lunch- eller frukostsymposium/workshops i mån av plats.  
Symposiet/workshopen är schemalagt till lunchtid på torsdagen, då lunchtiden för deltagarna är 
förlängd. 
Max antal symposier/workshops är 5 st. Det finns två tillfällen i programmet för symposium/
workshops och då presenteras 2-3 symposier/workshops parallellt per tillfälle.
SFAI & AnIva-veckan står för lokal och befintlig teknik. Ytterligare teknik, tekniker, kostnader för 
föreläsare etc. bekostas av sponsorn.
SFAI & AnIva-veckans vetenskapliga kommitté ska godkänna symposiets/workshopens innehåll 
och placerar symposiet/workshopen i passande sal.  Symposiet/workshopen annonseras 
tillsammans med övrigt vetenskapligt program, med tydlig information om vilket företag som är 
ansvarigt. 
Deadline för att skicka innehållet till den vetenskapliga kommittén är den 
4:e april 2021.

Kontakt angående sponsorskap & utställning
MKON tar hand om frågor och administration gällande sponsorskap och utställning.

Lotta Ahlbertz, projektledare för SFAI & AnIva-veckan tel: 0704-400802 @: lotta@mkon.se

www.sfaianiva.se

Huvudsponsor (max 5st) • 135 000 SEK

Sponsor • 85 000 SEK

I SPONSORSKAPET INGÅR:
• Kostnadsfri utställningsyta 18 m2 
• Fri registrering (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch, kaffe, 

välkomstfest) av 6 medarbetare på plats och 2 medarbetare digitalt. 
• Företagslogo i programbok eller app. 
• Annons i app.
• Företagslogo på mailutskick, hemsida och i PPT under pauser i programmet.
• Företagslogo exponeras väl synligt på flera ställen i kongressbyggnaden.
• Rätt att placera material i kongressväskan eller på registreringsdisk
• Huvudsponsorerna tackas vid invigning och bankett. 
• Deltagarförteckning (förnamn, efternamn & stad) en månad före mötet. 
• 50% rabatt på övrig exponering (se nedan)
• Möjlighet att anordna symposium/workshop*

FÖLJANDE INGÅR I DEN DIGITALA MONTERN:
• Informationsflikar enligt önskemål
• Möjlighet att lägga upp film
• Möjlighet att lägga upp produkinformation i form av PDF-filer
• Möjlighet att ha digitala möten via eget mötesverktyg
• Exponering i gemensamt mailutskick till anmälda deltagare
• Exponering i gemensam pushnotis till anmälda deltagare

Alla summor är exkl. moms.

I SPONSORSKAPET INGÅR:
• Kostnadsfri utställningsyta 10 m2 
• Fri registrering (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch, kaffe, 

välkomstfest) av 4 medarbetare och 2 medarebetare digitalt
• Företagslogo i programbok eller app. 
• Företagslogo på mailutskick, hemsida och i PPT under pauser i programmet.
• Företagslogo exponeras väl synligt på flera ställen i kongressbyggnaden.
• Rätt att placera material i kongressväskan eller på registreringsdisk
• Sponsorerna tackas vid invigning och bankett. 
• 25% rabatt på övrig exponering (se nedan)
• Deltagarförteckning (förnamn, efternamn & stad) en månad före mötet. 
• Möjlighet att anordna symposium/workshop i mån av plats*: kostnad 50000 sek

FÖLJANDE INGÅR I DEN DIGITALA MONTERN:
• Informationsflikar enligt önskemål
• Möjlighet att lägga upp film
• Möjlighet att lägga upp produkinformation i form av PDF-filer
• Möjlighet att ha digitala möten via eget mötesverktyg
• Exponering i gemensamt mailutskick till anmälda deltagare
• Exponering i gemensam pushnotis till anmälda deltagare

Utställning
STÖRRE UTSTÄLLNING • 3X2 METER    26000 SEK
• Utställningsyta 3x2 meter  
• Fri registrering (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch, kaffe, 

välkomstfest) av 1 medarbetare och 1 medarbetare digitalt
• Företagsnamn på hemsida. 
FÖLJANDE INGÅR I DEN DIGITALA MONTERN:
• Informationsflikar, max 5 st
• Möjlighet att lägga upp film, max 2 st
• Möjlighet att lägga upp produkinformation i form av PDF-filer, max 5 st
• Möjlighet att ha digitala möten via eget mötesverktyg
• Exponering i gemensamt mailutskick till anmälda deltagare
• Exponering i gemensam pushnotis till anmälda deltagare

MINDRE UTSTÄLLNING • 2X2 METER    18000 SEK
• Utställningsyta 2x2 meter  
• Fri registrering (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch, kaffe, 

välkomstfest) av 1 medarbetare och 1 medarbetare digitalt
• Företagsnamn på hemsida. 
FÖLJANDE INGÅR I DEN DIGITALA MONTERN:
• Informationsflikar, max 4 st
• Möjlighet att lägga upp film, max 1 st
• Möjlighet att lägga upp produkinformation i form av PDF-filer, max 3 st
• Möjlighet att ha digitala möten via eget mötesverktyg
• Exponering i gemensamt mailutskick till anmälda deltagare
• Exponering i gemensam pushnotis till anmälda deltagare

BESKRIVNING AV ÖVRIG EXPONERING FINNS PÅ NÄSTA SIDA
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Huvudsponsor (max 4st) • 135 000 SEK

Alla summor är exkl. moms.

Utökad företagsinformation i appen: 2000 sek

Under SFAI & AnIva-veckan finns ingen traditionell 
programbok. I stället kommer varje företag att 
listas i appen, men en länk till utställningskartan.
Om du vill synas lite extra kan du lägga till logo-
typ och mer information vid ditt företagsnamn!

Annons i appen: 5000 sek

Vill du annonsera i samband med  
SFAI & AnIva-veckan?
I mötesappen kan ditt företag ha en annons un-
der rubriken info. Annonsen ligger som er klick-
bara logo och är länkad till den information ni vill 
visa. Sponsorn står för framtagningskostnader.

SFAI & AnIva-veckans tipsrunda: 1500 sek

För SFAI & AnIva-veckans deltagare finns en tips-
runda bland utställarna och ett fint pris delas ut 
sista dagen. Frågorna finns i respektive utställares 
monter och man svarar i appen.
Tipsrundan annonseras via e-mail, annonser och 
pushnotiser.

Möjlighet att scanna deltagares namnbrickor: 
1500 sek

Deltagarnas namnbrickor kommer att ha en QR-
kod och era representanter på plats har möjlighet 
att genom appen scanna dessa för att enkelt 
samla in kontaktuppgifter.

Banner på kongresshemsidans första sida: 
15000 sek

Nå alla besökare på www.afaianiva.se genom att 
ha en banner på mötets första sidan. Bannern ska 
ha storlek 250x50 pixlar och det finns två platser. 
Sponsorn står för framtagningskostnader. 

Block & penna: 10000 sek

Block & penna från ert företag finns tillgängligt i 
alla salar och vid registreringen på SFAI &  
AnIva-veckan.
Sponsorn står för framtagningskostnader.

Nyckelband för namnbricka: 10000 sek

Alla besökare på SFAI & AnIva-veckan bär sin 
namnbricka i nyckelband från ert företag.
Sponsorn står för framtagningskostnader.

ÖVRIG EXPONERING
SFAI & AnIva-VECKAN 2021

Kontakta Lotta Ahlbertz på MKON om du vill ha 
mer information eller om du önskar en 
skräddarsydd lösning för ditt företag!

lotta@mkon.se
+46-704-400802
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Extra material i den digitala montern:

• Informationsflik: 500 sek /styck
• PDF-fil: 500 sek /styck
• Film:  500 sek  /styck
• Chatt: 500 sek /styck
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