
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

UTSTÄLLARINBJUDAN 

FSL Framtidens Specialistläkare 2021 – i år digitalt 
 
FSL kommer att genomföra kongressen som planerat 8-10 september 2021. Den kommer att kunna 
ses digitalt oavsett restriktioner och om det är möjligt att öppna upp för 300 eller fler fysiska 
deltagare kommer mötet arrangeras både digitalt och fysiskt. 
  
Professionell produktion och extra tid att ta del av hela programmet 
FSL producerar en stor del av programmet från flera studios på Malmö Arena där man brukar hålla 
till. Om man dessutom kan öppna för att ett begränsat antal deltagare så välkomnas de till Malmö 
som vanligt. Det innebär att deltagarna som deltar digitalt kommer att få en så nära live upplevelse 
som möjligt. FSL planerar för fyra parallella sessioner under de tre dagarna. I och med att allt 
kommer att spelas in kommer i stort sett alla seminarier att kunna ses i efterhand för den som inte 
hinner med allt under de intensiva dagarna. Även alla utställare kan besökas i efterhand. Detta är en 
av de stora fördelarna med det digitala formatet. Programmet kommer publiceras inom kort på 
framtidenslakare.se  
  
Digital Mötesarena – med fler besökare? 
Hela kongressen produceras på en digital mötesarena där man hittar alla utställare, seminarier, 
deltagarlistor och andra mötesrum. Där kan deltagaren ta del av allting och chatta och prata över 
videolänkar med utställarna. I själva föreläsningarna erbjuder FLS även workshopformat, breakout 
rooms, seminarieform och chattfunktion. Erfarenheten från flera digitala möten under året är att det 
ofta kommer fler deltagare än vid de tidigare fysiska kongresserna. FSL brukar attrahera 1000-1500 
deltagare och huvudmålgrupperna är ST-läkare, Specialistläkare, Handledare, Verksamhetschefer, 
Huvudmän, AT-ST samordnare m.fl. 
  
Digital utställning – och förhoppningsvis även fysisk 
FSL erbjuder dig som vill ha möjlighet att träffa deltagarna på FSL 2021 digitalt en egen e-monter. De 
som tecknar sig som utställare på den digitala kongressen kommer också att få ett erbjudande om att 
delta fysiskt på Malmö Arena i ett mindre format den 8-10 september om det är möjligt utifrån då 
rådande restriktioner. Beslut om den fysiska utställningen kommer att tas senast i början av juni. Det 
kommer utgå en moderat utställaravgift för att täcka tillkommande kostnader för det fysiska 
deltagandet. 
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Detta erbjuds du som utställare på FSL den 8-10 september 2021! 
 
Exponering och synlighet – du får: 
• Exponering som utställare på utställarsidan med inbjudande banner som leder in till montern på 
den digitala mötesarenan med ett klick 
• Banners i flera storlekar som kan användas när ni bjuder in era kontakter till att besöka er e-monter  
• Tre (3) personliga login som gäller för fritt deltagande under hela kongressen 
 
En e-monter som innehåller möjligheter att: 
• Skapa din monter med egna budskap där deltagaren passerar din e-monter 
• Lägga upp videos  
• Lägga upp länkar och presentationer 
• Chatta och ha videomöten med deltagare som besöker e-montern. Ni ser vem som kommer in i 
montern på den digitala ”namnbrickan” 
• Vara flera personer i montern och dela på värdskapet   
• Få tillgång till teknisk plattform och support för det digitala e-monterbygget  
 
Teknik: 
• Tydliga instruktioner och tillgång till teknisk plattform och support för det digitala e-monterbygget 
som görs av utställaren själv 
• Inspirationsmöten med tips för hur man kan bygga sin e-monter arrangeras för sponsorer 
 
Kostnad för utställare på FSL 2021 digitalt 18.900 kr exklusive moms 
 
ExpoPartner – för utökad exponering:  
För att ytterligare stärka ert deltagande erbjuder vi ett extra exponeringpaket - ExpoPartner 

- Exponering av er e-monterbanner på startsidan förutom på utställarsidan 

- Exponering först på utställarsidan 

- Exponering av en video som kan nås från startsidan. 
- Ytterligare två (2) personliga login (= totalt 5) som gäller för fritt deltagande under hela 

kongressen 
 

Kostnad för ExpoPartner 6.900 exklusive moms 
 

 

  

 

Anmälan och kontakt 

Har du frågor eller vill ha ett möte för att gå igenom hur ert deltagande skulle kunna se 

ut, kontakta gärna oss på Traveko. 

Vill du boka plats som utställare, vänligen fyll i vår anmälningsblankett som skickas till 

bo.magnusson@travekoscandinavia.se 

Kontaktperson Traveko: Bo Magnusson 0703323390 eller via mejladressen ovan  

mailto:bo.magnusson@travekoscandinavia.se

