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Nästaårärdet66årsedanSvenskGastroenterologisk

Förening bildades och 26 år sedan SGF fick namnet

Svenska Gastrodagarna. Svenska Gastrodagarna

samlar fler än700 deltagare varjeår.Våren2019 kommer

mötet att hållas på Elmia i Jönköping. Fikapauser samt

lunch kommer att serveras i utställningen. Det populära

minglet kommer att skepå Kulturhuset-Spira.

Mötet arrangeras av Svensk Gastroenterologisk

Förening.

Viktiga datum och deadlines

November

• Boka monteryta

December

• Call för abstracts

Januari

• Deadline för call of abstracts

• Reservera hotellrum

Februari

• Registrering öppnar

• Utskick av praktisk

utställarinformation

Mars

• Skicka frågor till Tipspromenad

April

• Beställning till monter

• Registrera deltagare

Maj

• Välkommen i Jönköping 8-10 Maj
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Hallplanen finns tillgänglig på

http://gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se/

och önskad monterplats bokas i samband med

anmälan. Observera att  det kan komma att göras 

mindre justeringar i planskissen.

Bokning

Bokningen sker via Gastrodagarnas hemsida:  

http://gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se/  

Notera att ni kommer bli ombedda att välja 

monterplats i  samband med anmälan.

OBS: Inflytt sker från 7 maj klockan 08:00 – 22:00

PRAKTISKA INFORMATION

Preliminära öppettider för utställningen är följande:

Onsdag 8 maj: 10:00 –18:00

Torsdag 9 maj: 08:00 – 16:30

Fredag 10 maj: 07:30 – 13:30
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UTSTÄLLARMÖJLIGHETER

UTSTÄLLARPAKET 31 000 KR
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• 5 kvm golvyta

• Väggar (1 bakvägg + 1 sidvägg)

• Befintlig grå/svart matta

• Belysning (1 spot per 2 m)

• Eluttag (240 V 10A, 3-väggs max 2000 w)

• Trådlöst internet

• 1 ståbord + 1 barstol 

• 1fri registrering till monterpersonal (ger tillträde till lunch, fika och

mingel)

• Listad som utställare på Gastrodagarna hemsida

• Listad som utställare på mötetsapp

YTTERLIGARE SPONSOR- OCH UTSTÄLLARMÖJLIGHETER

Insert i Gastrokuriren

A4 annons på toalettdörr (alla

dagar)

App

Kongress Wi-Fi nätverk

Wi-Fi nätverk kommer att innehålla ditt företagsnamn. Ert

företagsnamn kommer att nämnas som en sponsor av Wi-Fi

nätverk i appen.

Konferensappen är en innovativ och interaktiv tjänst

som gör det möjligt för delegater att planera sitt

deltagande på Gastrodagarna 2019. Appen

innehåller bland annat konferensprogrammet för

Gastro 2019, abstrakter, praktisk information,

utställningsplan samt utställarlista och mycket mer.

Genom att sponsra denna app får man exponering av

sin logga i appen.

4 000 kr/st

1 000 kr/dörr

75 000 kr

50 000 kr

Alla priser är exklusive moms.



Logo App

1.Alternativ nr 1.–

Företagsnamnet och monteryta nummer.

2. Alternativ nr 2. –

Företagsnamnet plus Logotyp och monteryta nummer.

Kaffepaus

Vi erbjuder er möjligheten att sponsra konferensdagarnas kaffepauser:

Luncher

Vi erbjuder er möjligheten att sponsra konferensdagarnas luncher:

Onsdag 8 maj

Pris per dag:

15 000 kr

30 000 kr

15 000 kr

30 000 kr (2 kaffepauser, 15 000 kr/st)Torsdag 9 maj

Fredag 10 maj

3. Alternativ nr 3. –

Företagsnamnet plus Logotyp, monteryta nummer och länken till

hemsida.

gratis

10 000 kr

20 000 kr

1 2 3
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BETALNING OCH AVBOKNINGSVILLKOR

• Kostnaden faktureras vid mottagen och bekräftad anmälan. Alla bokningar 

faktureras  med totalbeloppet. Ni kan ange fakturareferens i anmälan.

• Bokningen är bindande och ingen återbetalning görs vid eventuellt inställt

deltagande.

Produkt Presentation – Video 10 000 kr

Videon kan ha en maximal längd på 30 sekunder och kommer att vara tillgänglig

för deltagarna på fysiska platser. (Producerad av sponsor/ utställare- att godkännas

av arrangörerna)

Företags Film Presentation – Video 10 000 kr

Videon kan ha en maximal längd på 30 sekunder och kommer att vara tillgänglig för

deltagarna på fysiska platser. (Producerad av sponsor/utställare- att godkännas av

arrangörerna)

Networking Stolar (Kuber) 55 000 kr

På en kongress kan det aldrig finnas för många stolar. Dessa ihopfällbara stolar

gjorda av wellpapp, kan brandas med er logo. 150 kuber ingår i priset.

USB med abstrakt 75 000 kr

Abstrakt på USB-sticka kommer att distribueras till varje deltagare vid registrering

och är inte bara en värdefull verktyg för delegaten under kongressen, men också ett

användbart objekt som kan användas många gånger efter mötet också. USB-

abstraktstickan innehåller alla godkända abstraktioner från Gastrodagarna 2019.

USB-minnet kommer att brandas med er logo.

Golvdekal 5 000 kr

Golvdekaler är ett perfekt sätt att synas. Alla delegater använder det här för att

komma runt och hitta olika delar av evenemanget. Detta är en möjlighet som

säkerställer att ditt varumärke når alla deltagare. Golvdekal kommer att brandas

med er logo och Gastrodagarna text. 10 stycken, 50X50 cm ingår i priset.

Alla priser är exklusive moms.
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Kontakta oss för att boka!

MCI Nordics | Stockholm  

Gastrodagarnas kongress 

sekretariat 

Projektkoordinator: Iga Jönsson  

08-5465 1552

gastrodagarna@mci-group.com

mailto:gastrodagarna@mci-group.com

