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SFOG veckan 
24-27 augusti 2020  
Malmö Live, Malmö 

 

   

          SPONSOR & UTSTÄLLARINBJUDAN 

www.sfogveckan.se 

http://www.sfogveckan.se/


2  

VÄLKOMMEN! 

 
I samarbete med Skånes universitetssjukhus och Institutionen för Kliniska vetenskaper vid 
Lunds universitet, verksamhetsområde kvinnosjukvård Lund/Malmö bjuder SFOG in till 
SFOG - veckan 2020 på Malmö Live. Vi erbjuder ett mycket spännande vetenskapligt 

program och sociala aktiviteter med stora möjligheter att umgås med professionen. 
Utställningen koncentreras till ett plan som erbjuder stora möjligheter till möten med alla 

deltagare. Föreläsningssalen för plenarseminarier ligger i anslutning till utställningen och 
samtliga kaffepauser äger rum på detta våningsplan. Posterutställningen kommer också att 
integreras med utställningen. 

 
Schemat för dagarna är ämnesmässigt klart och majoriteten av föreläsarna är beslutade 
med undantag för posterpresentationer, avhandlingar och dylikt som beslutas av SFOG´s 
vetenskapliga nämnd och därför inte är klart förrän till våren. Tid för sponsrade symposier 

är avsatt under det förlängda lunchuppehållet alla dagarna. Det finns också möjlighet att 
ha sponsrade symposier på morgonen och på eftermiddagarna. Kvällarna består av ett 

välkomstmingel på måndagen, en social aktivitet på tisdagen och en kongressmiddag på 
onsdag. 

 
Vi är stolta över att få bjuda in våra viktiga samarbetspartners inom industrin att medverka 
under 2020 års möte! 

 
 

Organisationsgruppen  
 

Pia Teleman, verksamhetschef, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus, 
kongresspresident 

Katarina Lindahl, chefssekreterare, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus, 
projektledare 

Stefan Hansson, professor och avdelningschef Lunds universitet/VO kvinnosjukvård, Skånes 
universitetssjukhus, ordförande vetenskapliga programkommittén 

Andreas Herbst, Sektionschef, obstetrik, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus 
SFOG2020.sus@skane.se 
 

 

Arrangörer 
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Kongressarrangör 

 

Meetagain Konferens AB 
Torshamnsgatan 35 

SE-164 40 
Kista SWEDEN 

 

Kontaktperson:  
Josefin Lundmark 

Telefon: +46 8 664 58 00 
Epost: sfogveckan@meetagain.se 
 

 

 

Kongressanläggning 
 
Malmö Live/Clarion Hotel & Congress  
Dag Hammarskjölds Torg 4  

211 18, Malmö 

Telefon:+46 40 34 35 00 

Epost: info.cl.live@choice.se 

 

 

Utställningsytor: 
 
Utställningen är placerad på ett och samma plan, plan 2 i anslutning till föreläsningssalen. 

De sponsrade symposierna hålls i föreläsningssalar som ligger på plan 1. Se skiss över 
lokalerna: https://malmolive.se/sites/all/files/malmo_live_orienteringskarta_web.jpg 

Samtliga fikapauser serveras i anslutning till utställningen, lunchen serveras i restaurangen. 
Posterutställningen kommer att integreras med utställningen. 
 
Endast registrerade deltagare, föreläsare under SFOG veckan samt sponsorpersonal har 

tillträde till utställningen. Badge måste bäras under hela SFOG veckan samt vid inflytt och 
nedmontering av utställningen. Samtlig sponsorpersonal måste registreras on-line för att 

erhålla badge. Sponsorbadgar delas ut on site. 
 
 

 

          

mailto:sfog2018@meetagain.se
mailto:info.cl.live@choice.se
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Nå din målgrupp! 

 
Till SFOG veckan 2020 hoppas vi få välkomna runt 900 ledande föreläsare och 

forskare, specialister och blivande specialister inom gynekologi och obstetrik samt 
barnmorskor. 

 
SFOG veckan ger möjligheten att lära sig mer om de senaste framstegen på varje 
område inom obstetrik och gynekologi. 

 

Som sponsor och utställare ges ni möjligheten att marknadsföra era senaste produkter 
och tjänster samt att interagera med beslutsfattare inom dessa områden. 

 

Sponsorer och utställare på SFOG veckan 2019 i Östersund: 

 

Apgar Kebomed 
Applied Medical Kungshusen  

Aspen Nordics Laerdal  
Astellas Pharma Life Genomics   

Avia Pharma AB Linet Sweden AB    

Azanta Medtronic  
B Braun AB Mizarra Medical AB   
Bayer Mylan  
Besins Healthcare Nordics AB Mölnlycke Health Care   

Boston Scientific Natera   

Campus Pharma NordicCell Aps 
Contura Nordic Consumer Health  
Cook Medical Peptonic Medical  

Erol Pfizer 

Ferring Läkemedel Pharmacosmos 

GE Healthcare Renapharma    
Gedeon Richter  Roche Diagnostics Scandinavia 
Gothia Medical  SFOG/OGU    

Gynius Plus AB                                            Solann     
Hedera Medical                                            SPOX medtech 

Internetmedicin AB 
Karl Storz Endoskop 
Karo Pharma 
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Sponsor och utställarerbjudande 
Samtliga belopp exkl. moms 

 

Guldsponsor (max fyra företag) 
Erbjudande Pris 
Värd för lunchsymposium inom eget område 

(max 40 min). Symposiet marknadsförs i 

programmet. ”Först till kvarn”-principen 

tillämpas gällande tid och lokal 

 
SEK 130 000 

Gemensam marknadsföring med arrangörerna 

inför SFOG veckan 2020 
Inkluderat i lunchsymposium 

Utställningsyta på max 12m², väggar samt ett 
eluttag. 

Inkluderat 

Möjlighet att först välja placering av utställ- 

ningsyta. "Först-till-kvarn"-principen tillämpas 
Inkluderat 

4 fria konferensregistreringar Ger tillträde till 

konferenslunch, kaffepauser och till 

sessionerna. 

 
Inkluderat 

Exponering i välkomsthälsningen i PowerPoint i 
huvudföreläsningssalen 

Inkluderat 

Exponering som huvudpartner med logo i 

mötets mobilapp 
Inkluderat 

Exponering som huvudpartner med logo och 

länk på konferensens hemsida 
Inkluderat 

Exponering som huvudpartner med logo tryckt i 

programhäftet 
Inkluderat 

Rätt att flagga utanför Malmö Live med 
beachflaggor samt möjlighet till roll-up i foajé 

Inkluderat 

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn 

och arbetsplats två veckor innan mötet äger 

rum. 

 
Inkluderat 

Tävling/tipspromenad genom konferensens 
app 

  Inkluderat 

Scanningsfunktion via konferensens app.  Inkluderat 

 

Silversponsor (max två företag) 
Erbjudande Pris 

Värd för symposium inom eget område 

(max 30 min). Symposiet marknadsförs i 

programmet. ”Först till kvarn”-principen 

tillämpas gällande dag och tid. 

Förmiddag/eftermiddags tider. 

 
SEK 95 000 

Gemensam marknadsföring med arrangörerna 

inför SFOG veckan 2020 
Inkluderat i symposium 

Utställningsyta på max 9 m², väggar samt ett 
eluttag. 

Inkluderat 

Fördelaktigt placerad utställningsyta (i förhål- 

lande till Bronssponsorer och övriga utställare). 
"Först-till-kvarn"-principen tillämpas 

 
Inkluderat 

3   fria konferensregistreringar. Ger tillträde till 
konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna. 

 
Inkluderat 
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Exponering i välkomsthälsningen i PowerPoint i 

huvudföreläsningssalen 
Inkluderat 

Exponering som partner med logo och länk på 

konferensens hemsida 
Inkluderat 

Exponering som partner med logo i mötets 

mobilapp 

Inkluderat 

Exponering som partner med logo tryckt i  
programhäftet 

  Inkluderat 

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn 
och arbetsplats två veckor innan mötet äger 
rum. 

  Inkluderat 

 Tävling/tipspromenad genom konferensens app   Inkluderat 

 Scanningsfunktion via konferensens app   Inkluderat 

 

 Bronssponsor (max 5 företag) 
Erbjudande Pris 

Exponering i välkomsthälsningen i PowerPoint i 

huvudföreläsningssalen 
SEK 55 000 

Utställningsyta på max 9 m², väggar samt ett 
eluttag 

Inkluderat i utställningsyta 

Fördelaktigt placerad utställningsyta (i förhål- 

lande till övriga utställare) 
Inkluderat i utställningsyta 

2 fri a     konferensregistreringar.  Ger tillträde 

till konferenslunch, kaffepauser och till 

sessionerna. 

 
Inkluderat i utställningsyta 

Exponering som partner med logo och länk på 

konferensens hemsida. 
Inkluderat i utställningsyta 

Exponering som partner med logo i mötets 

mobilapp 
Inkluderat i utställningsyta 

Exponering som partner med logo tryckt i 

programhäftet 
Inkluderat i utställningsyta 

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn 

och arbetsplats två veckor innan mötet äger 

rum. 

 
Inkluderat i utställningsyta 

Tävling/tipspromenad genom konferensens 
app 

  Inkluderat i utställningsyta 

Scanningsfunktion via konferensens app   Inkluderat i utställningsyta 

 

 

 

 

 

 

                    



7  

Sponsorerbjudande 1 
Erbjudande Pris 

Utställningsmonter 6 m² (3x2 m), väggar samt 
ett eluttag, ett bord, en stol 

SEK 35 000 

2 fria registreringar till monterpersonal (ger 

tillträde till konferenslunch, kaffepauser och 

till sessionerna) 

 
Inkluderat i utställningsyta 

Listad som sponsor med logo och länk på 
konferensens hemsida 

Inkluderat i utställningsyta 

Listad som sponsor i mötets mobilapp Inkluderat i utställningsyta 

Scanningsfunktion via mötets mobilapp Inkluderat i utställningsyta 

 

 
Sponsorerbjudande 2 
Erbjudande Pris 

Utställningsmonter på 4 m² (2x2 m), väggar 
samt ett eluttag, ett bord, en stol 

SEK 25 000 

1 fri registrering till monterpersonal (ger till- 

träde till konferenslunch, kaffepauser och till 

sessionerna) 

 
Inkluderat i utställningsyta 

Listad som sponsor med logo och länk på 
konferensens hemsida 

Inkluderat i utställningsyta 

Listad som sponsor i mötets mobilapp Inkluderat i utställningsyta 

 
 
 
Sponsorerbjudande 3 
Utställningsmonter på 2 m² (1x2 m), 
väggar samt ett eluttag, ett ståbord, en stol 

 
SEK 15 000 

1 fri registrering till monterpersonal (ger 
tillträde till konferenslunch, kaffepauser 
och till sessionerna) 

 
Inkluderat i utställningsyta 

Listad som sponsor med logo och länk på 
konferensens hemsida 
 

 
Inkluderat i utställningsyta 

Listad som sponsor i mötets mobilapp Inkluderat i utställningsyta 
 
  Det ingår monterväggar i alla ytor även guld, silver och brons. Har du valt ett av dessa paket 
  och inte önskar monterväggar så måste detta informeras. 
         
  Tävling/tipspromenad finns som tillval mot kostnad för de paket där det inte ingår.  
  Även badgescanning finns som tillval för mot en kostnad. Var vänlig se separat dokument för  
  information och priser. 
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Viktig information 

 

• Inflyttning: 

 

Söndag 23 augusti 2020 15:00 – 20:00 
Måndag 24 augusti 2020 06:00 – 08:00 

 

• Öppettider utställning: 
 

Måndag 24 augusti 2020 09:00 – 17:30 
Tisdag 25 augusti 2020 08:00 – 17:30 
Onsdag 26 augusti 2020 08:00 – 17:30 

Torsdag 27 augusti 2020 08:00 – 16:00 
 

• Utflyttning: 
 

Torsdag 27 augusti 2020 16:00 – 18:00 

 
Registrering 

Samtlig sponsorpersonal måste registreras för att erhålla tillträde till SFOG veckan 
och utställningsområdet. Länk till registrering skickas ut efter kontraktskrivande. 

Extra sponsorregistrering inkluderar: 
 

• Fritt inträde till utställningen 
• 1 kopia av programhäftet 

• Fria kaffepauser och luncher 

 

I sponsorerbjudande 1 ingår 2 fria registreringar och i sponsorerbjudande 2 & 3 ingår 1 fri 
sponsorbadge. Ytterligare sponsorregistrering kostar 1.100 kronor exkl. moms/dag. 

 

Via registreringslänken finns även möjlighet att boka hotellrum på Malmö Live till 
förhandlade priser.  

 
 

Parkering 
Det finns olika parkeringshus i närheten av Malmö Live. P-huset Malmö Live, 

Gibraltargatan, P-huset Godsmagasinet, Södra Neptunigatan, P-huset Bagers Plats, 
Nordenskiöldsgatan. 
 

 


