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26–27 mars 2020 i Åre 

 

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 på Holiday Club i Åre. Mötet kommer att involvera 

cirka 35 föreläsare i tvärprofessionella presentationer och vetenskapliga diskussioner. 

 

Temat för mötet är Vinteridrott och i det preliminära programmet finns ämnen som berör: 

 Skador vid alpin idrott 

 Nya rön vid behandling av meniskskador 

 Patellainstabilitet 

 Mental hälsa och träning 

 Kyla och astma: Vinteridrottscentrum i Östersund om fysiologin vid vinteridrott 

 

Föreläsningarna sker i en stor huvudlokal som rymmer samtliga deltagare. Dessutom pågår 

parallellt workshops i en mindre lokal.  

 

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 och buffémiddag på 

hotellet under torsdagskvällen. 

 

Till mötet kommer sjukgymnaster, läkare och naprapater och brukar locka upp till 450 

personer. 
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Ställ ut under Idrottsmedicinskt Vårmöte 

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

Plats: Holiday Club i Åre 

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

 

Guldsponsor Utställningsplats Stora 

 Utställningsyta, 10 kvm (5x2 m) 

 Förtur vid val av utställningsyta 

 Bord á 120*70 cm och stolar 

 4 utställarpass inklusive luncher, kaffe samt välkomstmingel i utställningen och 

efterföljande middag (26 mars) 

 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 36 000 kr 

 

Utställningsplats Mellan 

• Utställningsyta, 6 kvm (3x2 m) 

• Bord á 120*70 cm och stolar 

• 2 utställarpass inklusive luncher, kaffe samt välkomstmingel i utställningen och 

efterföljande middag (26 mars) 

• 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 16 900 kr 

 

Utställningsplats lilla 

• Utställningsyta, 4 kvm (2x2 m) 

• Bord á 120*70 cm och stolar 

• 1 utställarpass inklusive luncher, kaffe samt välkomstmingel i utställningen och 

efterföljande middag (26 mars) 

• 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 10 900 kr 

 

Väggar: Vi bygger inte väggar i utställningen.  

 

Enklare bord/stolar, el & Wifi: Ingår i alla paket.  

 

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

 

Extra representanter i monter (Max en personal per två kvm)  Pris 1 800 kr 
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 Det finns möjlighet att ta med extra medarbetare. 

Kostnad inkluderar lunch, kaffe samt välkomstmingel/ middag torsdag kväll samt 

möjlighet att gå på seminarierna (i mån av plats).  

  

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

 

Workshop: Möjlighet att vara med dina produkter (vetenskapligt) i workshop i eget 

konferensrum parallellt med huvudprogrammet. Workshop ska vara relevant för kongressen 

och godkännas av programkommittén. Efterfrågat är bland ”introduktion till ultraljud”. 

Kontakta Johan (alt mötesgeneralerna Anders Stålman och Christina Mikkelsson) om du vill 

veta mer.      Pris 10 000 kr 

 

Kvällsevenemang/personalregistrering: Traveko tar emot industrins personal-

anmälningar. 

 

 Mingel i utställningen torsdag kväll: Ingår i deltagaravgift (föranmälan krävs) 

 

 Middag onsdag kväll på hotellet: Ingår i deltagaravgiften. (föranmälan krävs) 

 

Moms: Tillkommer på ovan priser. 

 

Hemsida: http://www.svenskidrottsmedicin.se Programmet förväntas starta torsdag kl 08:00 

och pågår till fredag kl 15:30. I programmet planeras kaffepauser och luncher med gott om 

tid att besöka utställningen. Programmet uppdateras efterhand. 
 

Logi: Mötet hålls Holiday Club och de har gott om hotellrum. Boka på mötets hemsida: 

http://www.sls.se/sfaim/varmote-2020/boende/ Rummen är flerbäddsrum. Vill du boka enkelrum 

så rekommenderar vi att du söker på egen hand. 
 

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

 

Sen anmälan: För utställningsanmälningar/fakturering efter 15:e februari 2019 tillkommer 

en extra avgift om 10% på priset. 

 

Betalningsvillkor: Mot faktura på 30 dagar netto, betalas mot faktura 75 dagar innan 

kongressen. 

 

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

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

 

Välkomna till vårmötet i Åre! 

 

 

Johan Lindbladh, 

 

Event Manager 
 

Mobile: +46 (0)733 351 424 
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Bilaga 1: Övrigt/Praktiskt (preliminärt): 

 

Inflytt 

Onsdag 25 mars 17:00-20:00 bygg, samt på morgonen 26 mars 07:00-07:30. 
 

Utställningstider 

Torsdag 26 mars 07.30 – 18.30, föreläsningarna slutar för dagen 17:30 följt av mingel i 

utställningen och efterföljande middag. 

 

Fredag 27 mars 08.00 – 16.00 

 

Kaffepauser:  Torsdag: Fm 45 min & 30-45 min eftermiddag 

 Fredag: Fm 45 min  

Luncher:  Torsdag: 60-75 min 

 Fredag: 60 min   
 

Utflytt 

Fredag 27 mars fram till kl 19:00 
 


