9–10 NOVEMBER
INFORMATIONSBLAD UTSTÄLLARE

NYHETER 2018
Lunch ingår 😊
Det bjuds på lättare
lunchförtäring och det finns
kaffestationer för deltagare i alla
utställningsrum.

ÅRETS VETERINÄR
Veterinärförbundet i
samverkan med
Veterinärmagazinet utser
”Årets Veterinär”

Business & pleasure!

Vi bjuder in
djursjukskötare!
Veterinärer och
djursjukskötare arbetar i
samverkan, därför vill vi
samla alla på samma ställe.

Kombinera jobb med nöje och ta
med dina anställda/kunder på
kongressmiddagen. Förra året
gästades middagen av
melloaktuelle John Lundvik. Vi
lovar samma standard i år!

FLER NYHETER
•

Alla föreläsningar är samlade i undervisningshuset, även häst som tidigare legat i byggnaden
bredvid

•

Utställningen är även den samlad på de två planen i undervisningshuset då de byggde om förra
året så att de tre små rummen på övre plan blev ett stort rum

•

Vi byter dagar till fredag/lördag så att fler anställda får möjlighet att komma då de haft problem
att få ledigt i två dagar

•

Vi kortar ned plenaren och ger längre tid för deltagare att gå runt i utställningen

•

Vi öppnar upp och välkomnar även djursjukskötare då efterforskningar visar att de många gånger
är de som sköter klinikernas beställningar

•

Deltagare och utställare bjuds på lunchmacka/dricka och dessa lämnas ut i utställningslokalerna
vilket bidrar till att folk håller sig i utställningsdelarna även under lunchen

•

Kaffepauserna i programmet läggs omlott så att det inte stundvis blir tomt i utställningen

•

Underhållningen på kongressmiddagen var förra året av hög kvalité och middagen blev väldigt
uppskattad, vi ämnar göra en repris på den även i år

SPONSORPAKET
Symposier och priser per sponsorpaket
Symposium 1 - Husdjur/ 20 000 kr
Tema: The world´s best welfare?
Symposium 2 – Veterinär folkhälsa / 20 000 kr
Tema: One Welfare
Symposium 3 - Häst/ 25 000 kr
Tema: One Welfare
Symposium 4 - Smådjur/ 40 000 kr
Tema: Anesthesiology
Symposium 5 - Försöksdjur/ 10 000 kr
Tema: Phenotyping and pathology in rodents and zebra fish

Vad ingår i paketet?
Förtur av utställningsplats
✓
✓
✓
✓

Förtur i val av utställningsplats i lokalerna
Logotyp i kongressdelen på förbundets hemsida
Logotyp på anmälningssidan på förbundets hemsida svf.se
Logotyp i e-postutskick inför kongressen

Roll-up på scenen
✓ 1 st. roll-up/föreläsningssal

KONTAKT för bokning

Reklamplats

svs@svf.se
08-545 55 820

✓ Power-point med sponsorns namn i föreläsningssalen under
pauserna
✓ Möjlighet att dela ut reklam i samband med föreläsningarna
✓ Moderator informerar om vilka som är sponsorer
✓ Omnämnande i kompendiet och programbladet

BOKNING AV UTSTÄLLNINGSPLATSER
Bokningar av utställningsplatser och registrering av personal till er monter kommer att kunna göras via
svf:s webbsida från och med mitten av juni. Till de som är med på vår utskickslista kommer det att
meddelas via mejl när möjlighet för bokning finns tillgänglig.

ANNONSERBJUDANDE
Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap erbjuder förmånlig annonsering i
samband med Veterinärkongressen 2018.

PROGRAMBLAD
Programbladet som delas ut till alla deltagare presenterar kongressens program, här finns även en
översikt över montrar och utställare.
KOMPENDIUM
Kompendiet ingår i kongressavgiften och innehåller föredragen som presenteras under kongressen.
Format: I år kommer kompendiet att vara digitalt och deltagarna kommer att ha det tillgängligt via en
USB-sticka eller via en app.
PRIS OCH ANNONSFORMAT
Helsida i programblad
Helsida i kompendium
Helsida i kompendium + helsida i programblad
Reklamskatt och moms tillkommer.

10 600 :5 000 :12 000 :-

Annonstyp
Programblad

Format*
1/1, A4

Bredd
210 mm

Höjd
297 mm

Kompendium
* + 3 mm utfall.

1/1, A4

PDF

PDF

Bokning av annons sker till:
svs@svf.se, tel: 08-545 55 820, senast den 21 september.
Allt bildmaterial ska vara högupplöst, alla färger ska vara definierade i fyrfärg (CMYK) och typsnitten ska
vara inbakade.

ÖVERSIKTSKARTA
ÖVRE PLAN

SPONSORER

NEDRE PLAN

