Inbjudan att ställa ut i samband med

SOF/Ortopediveckan 2018
Karlstad, 28-31 augusti 2018
Välkomna att ställa ut vid det 74:e ortopediska årsmötet som arrangeras av Svensk Ortopedisk
Förening på Karlstad Congress Culture Centre i Karlstad. Temat är för 2018 års Ortopedivecka
är "Ortopedi i framtiden" och det är ett så kallat stort möte, med program för bl a läkare,
sjuksköterskor/operationssjuksköterskor, fysioterapeuter och sekreterare.
I det preliminära programmet finns ämnen som berör Proximala humerusfrakturer och
impingement, Tumörproteser vid frakturer, Knä: helprotes vs halvprotes, PSI. Ortopediska
infektioner 2.0, Helhetsgrepp av mjuka knän, Fötternas biomekanik och akuta skador, Barn:
smärtlindring, infektioner och imobilisering, Höftfrakturer, Bilddiagostik (nytt för i år): MR,
ultraljud, CT, AI/datortolkning och mjukvara, E-hälsa samt Den maligna ryggen.
Bland kurserna hittas följande: Märgspikning av höft, lår, underben samt barn. Speciell
utbildningssatsning på ST-läkare. Workshops med bla undersökningsteknik och ultraljud.
Det anordnas en utställning med plats för ett 60-tal utställarföretag 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 invigning i utställningen med festligheter
under tisdagskvällen.
Plats: Mötet hålls på Karlstad Congress Culture Centre i Karlstad.
Utställningstider: Utställningen öppnar tisdag morgon och stänger fredag efter lunch.
Utställning: Kostnad för utställning tisdag-fredag är 4200 kr per kvm. Minsta djup två meter,
minsta beställning 2x2m. I ytan ingår: Kongressbord, ca 180x80cm, stolar och standard-el
Priset gäller för beställningar som är faktureringsklara senast 1/5 2018 (sedan 4500 kr per
kvm). Lunch och kaffe serveras som vanligt i eller i direkt anslutning till utställningen. Med varje
beställning följer lunch och kaffe under utställningsdagarna och Get together i utställningen.
Villkoren gäller för en person per beställning samt därefter extra fria platser beroende på
beställningens storlek, mer info under ”Utställarpass”. ”Bästa monter” i olika kategorier utses av
en hemlig jury.
Utställarpass (med fritt deltagande på kongressen): Alla utställare har en friplats till
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 1900 kr för alla dagarna. Max en
personal per två kvm. Föranmälan stänger en månad före mötet.
Observera att endast företagsnamn står på brickorna och att ni kan byta personal genom att
överlåta brickan. Brickan är inte personlig. På sent beställda brickor står endast ”Utställare”.
Anmälan på plats i Karlstad kostar 2200 kr för alla dagarna och 1200 kr för enstaka dag.
Endagarsbrickor kan endast bokas på plats.

Sponsring: Vi erbjuder sponsorskap till mötets vetenskapliga program på olika nivåer.
Sponsorers logo exponeras tydligt på hemsidan och genomgående i trycksaker samt i mötets
app. Den 29 januari hålls ett sponsormöte i Karlstad för intresserade sponsorer.
Under ortopediveckan erbjuder vi följande nivåer:
• Huvudsponsor 110 000 kr, Sponsor 55 000kr, Stödföretag 25 000kr
För huvudsponsorerna finns möjlighet att delta i programmet genom exempelvis delaktighet i
kurser, workshops och symposier. Alla kostnader utöver lokal och konferensteknik förknippade
med symposiet bekostas av arrangerande företag.
Information om nivåerna och villkoren för sponsorskap lämnas till intresserade. Kontakta Johan
Lindbladh om du vill veta mer. All sponsring avser det vetenskapliga programmet.
Annonsering/App: Det kommer inte att tryckas någon traditionell programbok med
annonsplatser. Mötet har sin egna app i stället. Tjänsten ”utökad företagsinformation”
kommer att erbjudas. Pris: 4000kr. Specifikation för underlag skickas efter beställning.
Skanner-funktion/App (Nyhet!): Använd appen för att skanna besökarnas namnbrickor
och gör egna anteckningar för framtida uppföljning. Kostnad 1000 kr. Informationen
säkerhetskopieras i molnet och efteråt kan datan exporteras som Excel. För att använda
funktionen behöver ni enheter som kör iOS eller Android.
Digitala skärmar: På plats finns ett 20-tal skärmar i lokalerna. De kommer erbjudas möjlighet
för exponering/annonsering för ett begränsat antal företag. Mer info kommer under våren.
Socialt/kvällsarrangemang:
• Tisdag 17:00: Mingel/Invigning i utställningen
• Tisdag 19:00: Get together på KCCC
• Bankett på onsdagskvällen

Ingår i deltagaravgift - föranmälan krävs
Ingår i deltagaravgift - föranmälan krävs
700 kr – föranmälan krävs

Information om övrigt kvällstid på hemsidan och vi tar beställningar senare. Traveko
Scandinavia tar emot fest- och personalanmälningar för utställarna.
Moms: Samtliga angivna priser är exklusive moms.
Hemsida/Program: www.ortopediveckan.se Programmet uppdateras efterhand.
Logi: Hotellbokning sker via mötets hemsida www.ortopediveckan.se som öppnar senast i mars
2017. Vi meddelar då allt är klart. Ni ska alltså bara boka hotell via mötets hemsida.
Anmälan/Bokning: www.travekoscandinavia.se Klicka på Våra möten/Ortopediveckan.
Sen anmälan: För beställningar efter 1/5 höjs kvadratmeterpriset med 300 kr.
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 SOF-mötet i Karlstad!
Johan Lindbladh,
Event Manager
Mobile: +46 (0)733 351 424

