
      
 

 
                                                         

                
             

Inbjudan att ställa ut i samband med: 

Idrottsmedicinskt vårmöte 
Stockholm 26-27 april 2018 
 

Välkommen att boka er utställningsplats vid det idrottsmedicinska mötet i Stockholm. Mötet 

arrangeras av Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin och är det ledande 

årliga mötet inom idrottsmedicin. 

 

I år sker mötet som ett tvådagarsmöte i nya fräscha lokaler på Karolinska Institutet i 

Stockholm. Mötet kommer att involvera cirka 35 föreläsare i tvärprofessionella  

presentationer och vetenskapliga diskussioner. Deltagarna kommer att ges ett uppdaterat 

kunskapsläge kring vanliga tillstånd inom idrotten, träning, kost och doping. I det 

preliminära programmet finns ämnen som berör hälseneruptur, korsbandskirurgi, 

höfter, hjärnskakningar, hjärtat, kost/återhämtning och doping/kosttillskott. 

 

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 ett välkomstmingel i utställningen under torsdagskvällen. 

 

Plats: Mötet hålls på Aula Medica på Karolinska Institutet, Stockholm (Solna) 

 

Utställningstider: Utställningen öppnar på torsdagen kl. 08:00 (föreläsningarna börjar kl. 

09:00) och efter föreläsningarnas slut kl 17:00 blir det välkomstmingel i utställningen. På 

fredagen börjar föreläsningen kl 08:00 och utställningen håller öppet till efter kaffet 

kl.15:00. 

 

Utställarpaket & Sponsring:  
I år erbjuder vi följande paket för utställning och sponsring.  

 

Huvudsponsor - Guld, 44 800 kr 

 Yta: 6 löpmeter x 2 meter 

 Förtur vid val av utställningsyta 

 2 bord á 120*60 cm samt 2 stolar 

 Fri registrering för 4 medarbetare inklusive luncher, kaffe (26-27 april) samt 

välkomstmingel i utställningen (26 april) 

 Företagslogotyp på webbplatsen med länk till er företagssida 

 Logotyp presenteras i PowerPoint under pauser i föreläsningssal 

 Logotyp i programmet 

 Logotyp på skyltar (roll-up eller motsvarande) 

 Möjlighet att gå på seminarierna 

 

Stödsponsor - Silver, 29 800 kr 

 Yta: 4 löpmeter x 2 meter 

 Väljer utställningsyta direkt efter huvudsponsor 

 2 bord á 120*60 cm samt 2 stolar 

 Fri registrering för 3 medarbetare inklusive luncher, kaffe (26-27 april) samt 

välkomstmingel i utställningen (26 april) 

 Företagslogotyp på webbplatsen med länk till er företagssida 

 Logotyp presenteras i PowerPoint under pauser i föreläsningssal 



 Logotyp i programmet 

 Logotyp på skyltar (roll-up eller motsvarande) 

 Möjlighet att gå på seminarierna 

 

Utställningspaket - 15 800 kr 

 Yta: 3 löpmeter x 2 meter 

 1 bord á 120*60 cm och 1 stol 

 Fri registrering för 2 medarbetare inklusive luncher, kaffe (26-27 april) samt 

välkomstmingel i utställningen (26 april) 

 Företagsnamn på webbplatsen med länk till er företagssida 

 Företagsnamn i programmet 

 Företagsnamn på skyltar (roll-up eller motsvarande) 

 Möjlighet att gå på seminarierna 

 

Utställningsplats, 9 800 kr         

 Yta: 2 löpmeter x 2 meter 

 1 bord á 120*60 cm och 1 stol 

 Fri registrering för 1 medarbetare inklusive luncher, kaffe (26-27 april) samt 

välkomstmingel i utställningen (26 april) 

 Företagsnamn på webbplatsen med länk till er företagssida 

 Företagsnamn i programmet 

 Företagsnamn på skyltar (roll-up eller motsvarande) 

 Möjlighet att gå på seminarierna 

 

Extra yta: 

Kvadratmeterpris över 6 kvm : 2 400 kr 

 

Extra representanter i monter (Max en personal per två kvm) 

 Det finns möjlighet att ta med extra medarbetare. 

Kostnad per person: 1 600 kr inklusive lunch, kaffe samt välkomstmingel torsdag 

kväll. 

 

Välkomstmingel torsdag kväll: Ingår i deltagaravgift (föranmälan krävs) 

 

Moms: Tillkommer på ovan priser. 

 

Hemsida:  http://svenskidrottsmedicin.se Programmet uppdateras efterhand. 

 

Logi: Stockholm har gott om hotell. På gångavstånd från mötet ligger Elite Hotel Carolina 

Tower. www.elite.se/sv/hotell/stockholm/hotel-carolina-tower 

 

Anmälan/Bokning: www.travekoscandinavia.se. Klicka på Våra möten/Idrottsmedicin.  

 

Sen anmälan: För utställningsanmälningar/fakturering efter 1:e mars 2017 tillkommer en 

extra avgift om 10% på priset. 

 

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

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

 

Välkomna till vårmötet i Stockholm! 

 

 

Johan Lindbladh, 

 

Event Manager 
 

Mobile: +46 (0)733 351 424 
 

http://svenskidrottsmedicin.se/
http://www.elite.se/sv/hotell/stockholm/hotel-carolina-tower

