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Idrottsmedicinska Vårmötet 2019 
25–26 april 2019 i Göteborg 
 

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

ledande årliga mötet inom idrottsmedicin. 

 

I år står Idrottsmedicin Väst som värd och de utlovar ett traditionsenligt program. Mötet 

hålls på Svenska Mässan, Göteborg. Det kommer bli korta symposier, med goda möjligheter 

till diskussion och debatt. Idrottspsykologi, rygg-, axel-, knä-, och akillessymposium, idrott 

och hälsa samt match-analys nämns bland ämnena. Allt kommer vara relaterat till hur 

idrottaren säkert kan återgå till idrott efter frånvaro på grund av skada eller sjukdom. 

Föreläsningarna sker i två parallella sessioner. 

 

Som vanligt anordnas en utställning, i anslutning till de två föreläsningssalarna, där ni är 

välkomna att visa upp era produkter. Det kommer att erbjudas bra möjligheter att få träffa 

deltagarna. Kaffe och även lunch serveras enbart i utställningen. 2018 deltog över 450 

personer på mötet i Stockholm, och i år siktar mötet på ännu fler. Till mötet kommer 

sjukgymnaster, läkare och naprapater. 

 

 
 

 

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

09:00 och pågår till 17:45, följt av årsmöte). I det preliminära programmet är det 

inplanerat kaffepaus kl 09:45-10:30, lunch 12:00-13:00 och eftermiddagskaffe kl 15:00 

(minst 30 min). 

 

På fredagen börjar föreläsningarna kl 08:00 och utställningen håller öppet till efter kaffet på 

eftermiddagen. 
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Ställ ut under Idrottsmedicinskt Vårmöte 

Välkommen att boka er utställningsplats vid det idrottsmedicinska mötet i Göteborg. 

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

 

 

Utställningspaket 

 

 

Utställningsplats Mellan 

• Utställningsyta, 6 kvm (3x2 m) 

• 2 utställarpass inklusive luncher, kaffe 

• Företagsnamn på webbplatsen med länk 

till er företagssida 

• Företagsnamn i programmet  

• Företagsnamn på skyltar (roll-up) 

• Möjlighet att gå på seminarierna (i mån 

av plats) 

 

Pris 16 500 kr 

 

 

Utställningsplats lilla 

• Utställningsyta, 4 kvm (2x2 m) 

• 1 utställarpass inklusive luncher, kaffe  

• Företagsnamn på webbplatsen med länk 

till er företagssida 

• Företagsnamn i programmet 

• Företagsnamn på skyltar (roll-up) 

• Möjlighet att gå på seminarierna (i mån 

av plats) 

 

Pris 10 500 kr 

 

Plats: Svenska Mässan i Göteborg 

 

Väggar: Denna gång kommer vi inte att bygga väggar i utställningen då lokalerna gör sig 

bättre utan. 

 

El & Wifi: Ingår i alla paket.  

 

Extra yta: Kvadratmeterpris över 6 kvm :   Pris 2 450 kr 

 

Möbler-paket: 

• 1 långbord 120 cm i björk & 2 tygklädda stolar.  Pris 700 kr  

• 1 Ståbord & 2 st barstolar   Pris 1 200 kr 

 

Det finns möjlighet att beställa andra möbler direkt av Svenska Mässan under våren.  

 

  

Guldsponsor Utställningsplats Stora 

• Utställningsyta*, 10 kvm (5x2 m) 

• Förtur vid val av utställningsyta 

• 2 bord á 120*60 cm samt 4 stolar, alt 2 ståbord och 4 barstolar 

• 4 utställarpass inklusive luncher & kaffe  

• Benämns som Guldsponsor (Logotyp) under konferensen på skyltar (roll-up) 

• Företagslogotyp på webbplatsen med länk till er företagssida 

• Logotyp presenteras i PowerPoint under pauser i föreläsningssal 

• Möjlighet att bidraga med nackband (Lanyards) till namnbrickorna på plats.  

• 1 reklamblad i registreringsområdet 

• Möjlighet att gå på seminarierna (i mån av plats) 

• Logotyp i programmet (om program produceras)  

 

Pris 35 000 kr 
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Extra representanter i monter (Max en personal per två kvm) 

• Det finns möjlighet att ta med extra medarbetare. 

Kostnad per person: 950 kr inklusive lunch, kaffe samt möjlighet att gå på 

seminarierna (i mån av plats). 

  

Sociala Aktiviteter: 

• Bankett torsdag kväll kl 19:30 på Gamla Ullevi eller Nya Ullevi: Beställes separat.  

     Pris 650 kr. 

 

Profilerad namnskyltband (nackband/lanyard)     
Max 2 företag. Du står själv för produktion och leverans till mötet. Pris 5 000 kr   

 

Utställarförsäkring (Mer info i bilagan, sist i denna inbjudan): Svenska Mässan 

kräver att man som utställare har en utställarförsäkring. Har du ingen så köper du den 

förmånligt till priset av 700 kr (priset gäller när det beställs vid anmälan via Travekos 

Scandinavia). 

 

Moms: Tillkommer på ovan priser. 

 

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

 

Logi: Göteborg har gott om hotell och i samma byggnad som mötet finner du Gothia 

Towers www.gothiatowers.com. Mötet kommer även att sätta upp en bokningssajt för 

bokning av hotell via Meetx (som hanterar all deltagaradministration). Mer info skickas 

senare ut till anmälda utställare. 

 

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

 

Sen anmälan: För utställningsanmälningar/fakturering efter 1:e mars 2019 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 Göteborg! 

 

 

Johan Lindbladh, 

 

Event Manager 
 

Mobile: +46 (0)733 351 424 

 

 

  

http://www.gothiatowers.com/
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Bilaga 

Utställarförsäkring 
Svenska Mässan har tillsammans med IF tagit fram marknadens förmånligaste och enklaste 

försäkring för utställare.  

En försäkring som innehåller allt som utställaren normalt behöver. Den ansvarsförsäkring 

varje utställare är skyldig att ha ingår. Utställarens gods är helförsäkrat under transport till 

och från mässan inkl. lastning och lossning. Godset är helförsäkrat på mässan i samband 

med utställningen inkl upp- och nedpackning. Försäkringen gäller utställare, registrerade 

samutställare och företag representerade i montern. Försäkringen är obligatorisk på 

Svenska Mässan. 

Har ni egen utställarförsäkring, ink ansvarsförsäkring, kan ni meddela Svenska Mässan 

detta skriftligt med bevis på försäkringen. 

Villkor för 

utställarförsäkring 

 

https://svenskamassan.se/uploads/sites/46/2018/06/villkor-

utstallning-sp1788792-2018-04-01-2019-03-31.pdf  

Försäkring – Skadeanmälan https://svenskamassan.se/uploads/sites/46/2018/06/skadeblankett-

if-sv-massan.pdf  

Övrigt/Praktiskt (preliminärt): 
 

Inflytt 

Onsdag 24 april 17:00-20:00 bygg, samt på morgonen 25 april 08:00-09:00. 
 

Utställningstider 

Torsdag 25 april 08.00 – 16.00, möjligt att stå kvar tills förelsäningarna slutar för dagen 

17:45 

Fredag 26 april 08.00 – 16.00 

 

Kaffepauser:  09:45-10:30 & 15:00-15:30 (ev 15:45) 

Lunch:  12:00-13:00 
 

Utflytt 

Fredag 26 april fram till kl 19:00 
 

Fakturering 

Sker i januari och ska vara betald 60 dagar innan mötet. 

https://svenskamassan.se/uploads/sites/46/2018/06/villkor-utstallning-sp1788792-2018-04-01-2019-03-31.pdf
https://svenskamassan.se/uploads/sites/46/2018/06/villkor-utstallning-sp1788792-2018-04-01-2019-03-31.pdf
https://svenskamassan.se/uploads/sites/46/2018/06/skadeblankett-if-sv-massan.pdf
https://svenskamassan.se/uploads/sites/46/2018/06/skadeblankett-if-sv-massan.pdf

