
SLMF och SLIF, tillsammans med Norrlands Universitetssjukhus, vill varmt välkomna er till Lungkongressen, 
Sveriges viktigaste kongress och mötesforum inom Lungmedicin! 
Svenska Lungkongressen är ett årligt möte som lockar ca 300 deltagare. 
Vår utställning planeras noga med mingel- och kaffebufféer på flertalet ställen i utställningslokalen och 
posterutställningen i anslutning. 
Vår förhoppning är att detta möjliggör cirkulation av deltagarna runt om i lokalerna.

SPONSORSKAP 80000 kronor exkl moms

I SPONSORSKAPET INGÅR:
• Kostnadsfri utställningsyta 8 m2 (4x2m), val av plats före övriga utställare 
• (gäller vid anmälan senast 27 september och i turordning enligt när anmälan kommit in via det elektroniska formuläret på hemsidan)
• Fri registrering (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch, kaffe, välkomstfest) av 4 medarbetare. 
• Företagslogotyp i app och eventuell programbok. 
• Företagslogotyp på mailutskick och hemsida. 
• Företagslogotyp exponeras väl synligt på flera ställen i kongressbyggnaden.
• Företagslogotyp presenteras i PowerPoint under pauser i programmet.
• Rätt att placera material i kongressväskan eller registreringsdisk 
• Huvudsponsorerna tackas vid invigning och bankett. 
• Deltagarförteckning (förnamn, efternamn & stad) en månad före mötet. 

INBJUDAN TILL SPONSORER OCH UTSTÄLLARE 

SPONSOR ELLER UTSTÄLLARE?
Som sponsor erbjuds ni en rad fina erbjudanden. 
Det är endast sponsorer som har möjlighet till större yta, dessutom är det 
en självklarhet att ni får första tjing att välja placering. För att få förtur till 
val av plats måste er bokning göras innan den 27:e September 2019.
För att ni skall få möjlighet att förmedla ert budskap ingår logotyp på 
hemisda, skyltar, e-mail utskick och även möjligheten att lägga en flyer i 
väskan/registreringsdisk.

BOKNING
Anmälan av sponsorskap och utställning gör du på hemsidan: 
www.lungkongressen.se. 
Bokning av monter kan du göra från den 1 oktober och bokning av 
sponsorskap är redan öppen.

ÖVRIG INFORMATION
Sponsorer får välja monterplats före övriga utställare i den ordning  
anmälan kommit in till MKON via det elektroniska formuläret på hemsidan.  
Utställare väljer sin monterplats direkt vid bokning av monter.
Länk till utställarskiss: 
https://indd.adobe.com/view/fda6c850-5109-40d1-baf9-7b2f4cfaca84

Vi önskar en öppen och luftig utställning och tillåter inte montrar i form av 
bås. Sidoväggar får max gå ut 1 meter även om djupet på montern är 2 meter.

KONTAKT ANGÅENDE SPONSORSKAP & UTSTÄLLNING
MKON tar hand om frågor och administration gällande sponsorskap och 
utställning.

Lotta Ahlbertz, projektledare Svenska Lungkongressen
tel: 0704-400802
info@mkon.se

UTSTÄLLNING 25000 kronor exkl moms

I USTÄLLARPAKETET INGÅR:
• Kostnadsfri utställningsyta 4 m2  (2x2m)
• Fri registrering (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch, kaffe, välkomstfest) av 2 medarbetare. 
• Listning av företagets namn på mötets hemsida och i app  

ÖVRIG EXPONERING

• Kongressväska: sponsorn står för kostnaden för kongressväska inkl kongress- och företagslogo
• Nyckelband: sponsorn står för kostnaden för nyckelband och plastbricka inkl kongress- och företagslogo
• Block & penna: sponsorn står för kostnaden för block och penna
• Kaffe- eller lunchsponsor: 7500 kronor
• Annons i app: 7500 kronor

Kom till Svenska Lungkongressen, etablera nya kontakter och stärk er ställning på marknaden!   Läs mer på www.lungkongressen.se
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