
      
 

 

                                                         
                

Årsmötet för Svenska Skulder- och Armbågssällskapet 
23–24 april 2020 i Trollhättan  
 

2020 sker mötet som ett tvådagarsmöte på Scandic Swania i Trollhättan. 

 

Mötet arrangeras av Svenska Skulder- och Armbågssällskapet och är det ledande mötet för axel 

och armbågsspecialister i Sverige. I år står NU-sjukvården/NÄL -Norra Älvsborgs länssjukhus 

som värd och de utlovar ett traditionsenligt program. 

 

 
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 enbart i utställningen. 

Dessutom ingår ett välkomstmingel i utställningen under torsdagskvällen. Efter minglet äter vi 

middag ihop. Till mötet kommer axelintresserade ortopeder (axel- och armbågskirurger) 

 

2018 lockade mötet 170 personer, varav ca 130 som deltagare. Övriga var föreläsare och 

utställare. Mötet hade 17 utställande företag. 
 

 

     
 

  



Var med och ställ ut på SSAS 2020 
 

Välkomna att ställa ut i samband med årsmötet för Svenska Skulder- och Armbågssällskapet i 

Trollhättan.  

 

Plats: Mötet hålls på Scandic Swania i Trollhättan.  

 

Utställningstider: Utställningen öppnar preliminärt på torsdagen kl. 08:30 till registrering 

och kaffe. Föreläsningarna börjar vid kl. 09:15. 

 

Utställningen besöks under kafferasterna och lunchen på torsdagen en timme. Dessutom är 

det tid för besök i utställningen vid registreringen. På torsdagskvällen minglar vi även i 

utställningen innan den gemensamma middagen. Utställningen stänger efter kaffet på 

fredagen vid kl.11:30. 

 

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

 

Huvudsponsorskap (max 4 företag): Pris 36 000 kr 
• 3x2 monter 

• Eget symposium parallellt med annan sponsor under torsdagen efter 16:20 

• Logga på inbjudan till deltagare 

• Logga på programmet på plats  

• Logga på roll-up:er 

• Fri registrering för 3 medarbetare inklusive luncher, kaffe (23–24 april) samt mingel 

och middag på torsdagskvällen (23 april)  

• Möjlighet att ta del av seminarierna 

• Möjlighet att bidra med profilerat nackband till namnskylt 

 

Utställningspaket 12 900 kr:  

• Yta: cirka 2 löpmeter 

• 1 bord á ca 120*60 cm och 2 stolar 

• Fri registrering för 1 medarbetare inklusive luncher, kaffe (23–24 april) samt mingel 

och middag på torsdagskvällen (23 april) 

• Möjlighet att ta del av seminarierna 

 

Extra representanter i monter  

• Det finns möjlighet att ta med extra medarbetare. 

Kostnad per person: 1 800 kr inklusive lunch, kaffe samt middag torsdag kväll. 

 

Preliminärt program: Programmet är under arbete och läggs ut på www.ssas.se efterhand 

 

Mingel i utställningen: Ingår i deltagaravgift. 

 

Middag: Middagen på torsdagen ingår i deltagaravgift för utställare. 
 

Moms: Tillkommer på ovan priser. 

 

Logi: 100 rum finns reserverade på Scandic Swania. Bokning direkt via hotellet, bokningskod 

kommer inom kort. Mer info: https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/trollhattan/scandic-

swania 

 

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

möten/SSAS.  

 

http://www.ssas.se/
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/trollhattan/scandic-swania
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/trollhattan/scandic-swania


Sen anmälan: För utställningsanmälningar/fakturering efter 1:a mars 2020 tillkommer en 

extra avgift om 10%. 

 

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

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

 

Betalningsvillkor: 10% av monterhyra vid beställning mot faktura på 30 dagar netto. 

Resterande kostnader betalas mot faktura 90 dagar innan kongressen.  

 

Välkomna till Trollhättan! 

 

 

Johan Lindbladh, 

Event Manager 

Mobile: +46 (0)733 351 424 

 

 
 


