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SFOHH och FÖNH tillsammans med ÖNH-kliniken i Örebro vill varmt välkomna Er till 
ÖNH-dagarna! Sveriges viktigaste vetenskapliga kongress och mötesforum inom öron-, näs- och 
halssjukdomar samt huvud- och halskirurgi! 
ÖNH dagarna är ett årligt möte som lockar ca 500 deltagare. 

För 2021 har vi beslutat att ÖNH dagarna kommer att bli ett hybridmöte, allt för att det skall bli så 
säkert som möjligt och att vi följer restriktionerna. Vi har stora lokaler och kommer ta in de antal fysiska 
deltagare som restriktionerna tillåter, utställning planeras noga och mat- och kaffebufféer kommer vi 
placera enligt restriktioner.

Nedan ser ni de olika möjligheterna för er att delta fysiskt eller digitalt 

Huvudsponsor - 60 000 sek - Fysisk deltagande+ virtuell monter

• Utställningsyta 8 m2, 4x2 meter 
• Möjlighet att välja monterplats först (MKON tillhanda innan siste februari, sedan görs val i turordning)
• El, ett konferensbord och en stol 
• Fri registrering för 3 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
• Företagslogo på onhdagar.se med länk
• Deltagarförteckning två veckor innan konferens startar
• Annons i APP (företaget ombesörjer själv framtagandet av annons/PDF)
• Möjlighet med material vid registreringsdisk
• Logo och tack visas under pauser i huvudlokalen
• Omnämnande som huvudsponsor på hemsida
•  Ni får ha er rollup (1 st) på scen i stora salen
•  Ni erhåller även en virtuell monter om önskas
•  Er loggo och tack i ÖNH tidskrift som kommer ut höst 2021

Sponsor 38 000 sek - Fysisk deltagande

• Utställningsyta 6 m2, 3x2 meter 
• Möjlighet att välja monterplats efter huvudsponsor (MKON tillhanda innan siste februari, sedan görs   
 val i turordning
• El, ett konferensbord och en stol 
• Fri registrering för 2 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
• Företagslogo på onhdagar.se med länk
• Deltagarförteckning två veckor innan konferens startar
• Annons i APP (företaget ombesörjer själv framtagandet av annons/PDF)
• Logo och tack visas under pauser i huvudlokalen
• Omnämnande som sponsor på hemsidan
•  Er loggo och tack i ÖNH tidskrift som kommer ut höst 2021

Utställare - 24 000 sek - Fysisk deltagande

• Utställningsyta 4 m2, 2x2 meter 
• El, ett konferensbord och en stol 
• Fri registrering för 1 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser)
• Företagsnamn på mötets hemsida och i App
•  Ert företagsnamn och tack i ÖNH tidskrift som kommer ut höst 2021
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Digitalt sponsorskap: 15 000 sek

• Virtuell monter, öppnas en vecka innan mötet 
• Fri digital registrering av 2 medarbetare. 
• Företagets logo med länk på mötets hemsida 
• Företagets logo visas i pauser under programmet
• Företagets logo i ”tack”mail till alla deltagare
• Deltagarförteckning (förnamn, efternamn, stad) före konferensens start
• Er loggo och tack i ÖNH tidskrift som kommer ut höst 2021

Ytterliggare exponering vänder sig till både fysikt och digitala deltagare

Virtuell kaffepaus: 10 000 kr exkl moms (Max 8 st, kräver att man är sponsor)
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.
Deltagarna kommer bli jämnt fördelade av mötesadministratören.

Företagspresentation i programmet: 10 000 sek (Max 8 st, kräver att man är sponsor)
Ni ges möjlighet till en två minuter lång presentation av bolag insprängt i programmet, live eller 
förinspelat.

Frukost symposium, 10 000 sek (Max 2 st, kräver att man är sponsor)
Preliminärt torsdag & fredag kl 07.30-08.15. Symposiet skall vara i samråd med den 
vetenskapliga kommitten. Utskick till alla registrerade deltagare om ert symposium görs  
 
Lunch symposium, 20 000 sek (Max 1 bolag, krävs att man är sponsor)
Preliminärt fredag kl 12.15-13.00. Symposiet skall vara i samråd med 
den vetenskapliga kommitten. Utskick till alla registrerade deltagare om ert symposium görs en   
månad innan  

• Extra monteryta, 8000 sek/löpmeter (2 m2) 
• Logo och länk på konferensens hemsida:  5 000 sek
• Annons i APP & hemsida: 7 500 sek
   
Alla ovan priser är exklusive 25% moms

MKON har hand om det praktiska arbetet kring ÖNH dagar. 
Har ni frågor är ni välkomna att ta kontakt med Åsa Eklund

tel: 0731-531 531                    Mail: asa@mkon.se

Delta på ÖNH dagarna, etablera nya kontakter och stärk er ställning på marknaden.

Läs mer på onhdagar.se
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