
      

 
 

                                                         

                
  
Inbjudan att ställa ut i samband med: 

Framtidens Specialistläkare 2018 
Malmö, 5-7 september 2018 
 

Välkommen att delta vid Framtidens Specialistläkare (FSL) Sveriges största kongress med ST 

i fokus!  

 

Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, 

specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Det är ett nationellt möte som 

arrangeras för sjätte gången. Tre huvudteman blir: ledarskap, kommunikation och 

vetenskap.  

 

Som vanligt anordnas en utställning där ni är välkomna att visa upp era produkter. Det 

kommer att erbjudas bra möjligheter att få träffa deltagarna. Kaffe serveras alltid enbart i 

utställningen. Dessutom ingår en välkomstfest i utställningen under onsdagskvällen.  

 

Plats: Malmö Arena  

 

Annonsering: Mötets programbok delas ut till alla deltagare. En annons i färgtryck 

helsida kostar 6000 kr. Specifikation för annonsunderlag skickas efter beställning. 

 

Utställningstider: Utställningen öppnar onsdag morgon och stänger fredag efter lunch. 

Lunchpauserna är förlängda till en timme och en kvart för att ge goda tillfällen till 

utställningsbesök och kafferasterna är upp till 45 minuter.  

 

Utställning: Kostnaden är 3400 kr per m2 och minsta djup två meter (minsta beställning 

2x2m). Med varje beställning följer lunch och kaffe under utställningsdagarna samt 

tillträde till föreläsningarna. Villkoren gäller för en person per beställning samt därefter 

extra friplatser beroende på beställningens storlek (se vidare info. under ” kongress-

avgifter”). Eluttag (220V), bord (standardmodell ca 180x80 ) och stolar ingår.  

 

OBS: Ni som varit med tidigare och redan anmält er för den monterplats ni hade 2016 får 

behålla denna. Men ni måste ändå fylla i komplett anmälan. 

 

Kongressavgifter: Alla utställare har en friplats vid kongressen efter minibeställning 

2x2m. Därefter tilldelas friplatser beräknat per var 6:e betald m2 (12m² ger två friplatser 

osv.) Kongressavgiften för utställare (då det är aktuellt) avser endast att täcka 

omkostnaderna och beräknas hamna på 1800 kr för alla dagarna. Max en personal per 

två kvm. 

 

Kvällsevenemang/personalregistrering: Traveko tar emot industrins 

personalanmälningar. Invigningen på onsdagen med mingel i utställningen ingår. 

Beräknas slut vid 19.00. Eventuellt planeras middag på torsdag kväll, kostar extra. 

 

 Välkomstfest onsdag kväll: Ingår i deltagaravgift (föranmälan krävs) 

 

 Middag på Operan torsdag kväll: Kostnad 500kr/deltagare (föranmälan krävs) 

 



Moms: Tillkommer på ovan priser. 

 

Hemsida:  http://www.framtidenslakare.se/  Programmet uppdateras efterhand. 

 

Logi: Hotellbokning via mötets hemsida (se info) med start i februari 2018. 

 

Anmälan utställning: Bokning sker på www.travekoscandinavia.se. Klicka på Våra 

möten/Framtidens Specialistläkare.  

 

Frågor: För frågor som rör utställningsdelen hänvisas till Johan Lindbladh, Traveko 

Scandinavia, johan.lindbladh@travekoscandinavia.se, mobil: 0733-351 424.  

 

Övriga kontaktpersoner: Se hemsidan 

 

Välkomna till Malmö! 

 

 

Johan Lindbladh, 

Event Manager 

Mobile: +46 (0)733 351 424 

http://www.framtidenslakare.se/
http://www.travekoscandinavia.se/

