
ORTOPEDIVECKAN 6-9 SEPTEMBER

  Välkommen att vara med som digital utställare!

Digitalt sponsor: 34 000 sek
• Virtuell monter, öppnas en vecka innan mötet och öppen en vecka efteråt, med obegränsad 

information i montern (Kontaktuppgifter, ”om oss”, hur många PDFer och filmer ni önskar och 
egen zoom/teamslänk för chatt) 

• Fri digital registrering av 4 medarbetare. 
• Företagets logo på mötets första sida på hemsidan 
• Företagets logo visas i pauser under programmet
• Förteckning på vilka kliniker som är anmälda erhålls före konferensens start
• Annons i appen

Digitalt utställare: 15 000 sek
• Virtuell monter, öppnas en vecka innan mötet och öppen en vecka efteråt, med begränsad 

information i montern (Kontaktuppgifter, ”om oss”, 1 Pdf, 1 Film och egen zoom/teamslänk för 
chatt) 

• Fri digital registrering av 2 medarbetare. 
• Företagets logo på mötets hemsida 
• Företagets logo visas i pauser under programmet
• Förteckning på vilka kliniker som är anmälda erhålls före konferensens start
Tips 
Marknadsför gärna i er text vad som händer på er chatt/länk och under vilka tider

Ytterliggare exponering för sponsorer/utställare

Virtuell kaffepaus: 8 000 kr exkl moms (Max 4 st) 
I en virtuell kaffepaus får ni möjlighet att möta deltagarna i mindre grupper i Zoommöte.
Varje virtuell kaffepaus är 10 minuter lång och de sänds två stycken parallellt. När de 10 minuterna 
är slut stängs kaffepausen ner automatiskt.
Då vi har klinikbiljetter kommer ni få in stora grupper som sitter samlade på ert sjukhus

Företagspresentation i programmet: 10 000 sek (Max 4 st)
Ni ges möjlighet till en två minuter lång presentation av bolag insprängt i programmet, live eller 
förinspelat.

Frukost symposium, 10 000 sek  (Max 2 bolag)  
På onsdag och torsdag (max 45 min) erbjuder vi er att ha ett eget symposium!
(I samråd med den vetenskapliga kommitten). 
Utskick till alla registrerade deltagare om ert symposium görs  
 
Lunch symposium, 18 000 sek  (Max 2 bolag)
På onsdag och torsdag  (max 45 min) erbjuder vi er att ha ett eget symposium!
(I samråd med den vetenskapliga kommitten). 
Utskick till alla registrerade deltagare om ert symposium görs  

Samtliga kostnader är ex. moms.

Möjlighet att skicka kaffe och kanelbulle till alla deltagare? 
kontakta Åsa på MKON vid intresse


