Inbjudan till partners & utställare
Vårmötet i patologi 2018
Vi hälsar dig välkommen som partner/utställare till Vårmötet i patologi 2018. Vi ser fram emot att få
erbjuda ett intressant program med aktuella och duktiga föreläsare för alla yrkeskategorier som arbetar
inom histopatologi.
Vi hoppas också på en välfylld och spännande utställning där vi kan få ta del av många nyheter inom
patologin.
Följ utvecklingen mot 2018 på vår hemsida www.patologi2018.se
Varmt välkomna till Jönköping!
Maria Kullman
Vårmötet i patologi 2018
Huvudpartner - 60 000 kr








Förmånligt placerad utställaryta* 12 kvm (4x3 m)
4 deltagaravgifter inkl kaffe, lunch, mingel och middag
Profilering som huvudpartner med logga på roll up i kongress sal och vid middag
Profilering som huvudpartner med logga på hemsida och i program
Möjlighet till annons i program, hel sida
Möjlighet till trycksak i konferenskasse
Deltagarlista
*2 bord (140x50), 2 stolar, tillgång till el (1-fas, 230V, 10 A) och trådlöst internet

Partner - 25 000 kr







Förmånligt placerad utställaryta* 6 kvm (3x2)
2 deltagaravgift inkl kaffe, lunch, mingel och middag
Profilering som partner med logga på hemsida och i program
Möjlighet till annons i program, halv sida
Möjlighet till trycksak i konferenskasse
Deltagarlista
*1 bord (140x50), 1 stol, tillgång till el (1-fas, 230V, 10 A) och trådlöst internet

Utställare - 15 000 kr





Utställningsyta* 4 kvm (2x2m)
1 deltagaravgift inkl kaffe, lunch och mingel
Profilering som utställare listad på hemsida och i program
Deltagarlista
*1 bord (140x50), 1 stol, tillgång till el (1-fas, 230V, 10 A) och trådlöst internet

Extra utställningsyta för paket går att köpa till 2500 kr per kvm
Övriga exponeringsmöjligheter
Reklamblad/produkt i konferenskasse - 5 000 kr
(material tas fram och levereras av utställare)
Extra deltagare från utställare betalar reducerad konferensavgift 2 800 kr/person inkl kaffe, lunch, mingel
och middag.
Extra middagsbiljett 900 kr.

Moms tillkommer med 25% på alla ovanstående priser
ALLOKERING AV UTSTÄLLARPLATSER
Utställningsyta fördelas efter paketnivå och sedan enligt ”först till kvarn” principen. Ca 4 veckor innan
konferensen kommer fördelning att göras och utställarskissen bekräftas då till er som utställare.
UTSTÄLLNINGSOMRÅDE
Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till huvudföreläsningssalen och de parallella
lokalerna. För- och eftermiddagskaffe samt kaffe efter lunchen serveras i utställningen för att maximera
möjligheten för utställare att möta deltagarna.
ÖVRIGA BESTÄLLNINGAR (utöver bord, stol & el)
Elmia
Kontaktperson: Christina Frisk, mail: christina.frisk@elmia.se
BESÖKSADRESS & GODSMOTTAGNING
Godsmottagning:
Elmia Kongress- & Konserthus
Elmiavägen 15, entré 6/Box 6066
554 54 JÖNKÖPING
Märk godset med: Patologi 2018, Företagsnamn

ANMÄLAN OCH HOTELLBOKNING

Varje paket inkluderar ett visst antal konferensregistreringar inklusive kaffe, luncher. All utställande
personal ska anmäla sig via en speciell anmälningslänk som kommer skickas ut till kontaktperson efter
påskrivet/inskickat kontrakt.
Ett antal hotellrum i olika priskategorier har förbokats för konferensen med förhandlade priser,
hotellrum bokas i samband med anmälan online. Mer info om hotellen kan du hitta på hemsidan
senare.
VILLKOR
Betalningsvillkor
Fakturering sker löpande, faktura kommer att skickas efter att Sweden MEETX mottagit påskrivet
kontrakt med 30 dagars betalning. Om betalning inte inkommer i tid reserverar vi oss rätten att sälja
utställningsplatsen till annat företag.
Produktion och leveranser
I de fall utställaren ska leverera ett ilägg till konferenskassen, tar vi inte ansvar för sena leveranser.
Material som ej är oss tillhanda i tid kan vi inte garantera ilägg, det är utställarens uppgift att ansvara för
att leverans kommer fram i tid.
Avbokningsregler
Eventuell avbokning måste ske skriftligen till Sweden MEETX AB. Paketen är avbokningsbara fram till
och med 28 februari 2018 minus en administrationsavgift på 10%. Efter 1 mars är anmälan bindande
och ingen återbetalning kan göras.
_____________________________________________________________________
KONTAKT
För frågor och information tveka inte att kontakta oss:
Konferenssekretariat
Sweden MEETX AB
Att: Patologi 2018
412 94 Göteborg
E-mail: patologi2018@meetx.se
Tele: 031-708 86 90

Konferensanläggning
Elmia Kongress- & Konserthus
Elmiavägen 15, entré 6
554 54 JÖNKÖPING
Kontaktperson: Christina Frisk, mail: christina.frisk@elmia.se
www.elmia.se

