Hej,
Tack för ert kommande deltagande på Kirurgveckan 2022. Under Kirurgveckan kan alla deltagare
ladda ner en app där de hittar programmet, sponsorer och utställare samt all annan viktig info. Nu
har ni möjlighet att lägga upp information om ert företag i appen, se nedan hur det går till.
Konto
Gå till ditt konto via följande länk: {{ invite_link }}
Kontot är personligt, så om ni önskar fördela tillgång till en annan person så behöver ni meddela oss
detta, tillsammans med deras mailadress, till support+kirurg2022@appinconf.com.
När du har loggat in på plattformen kommer du till er digitala informationssida genom att:
•
•
•
•

Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet
Sedan klickar du på Min deltagarprofil
Därefter klickar du på länken Besök utställaren för att komma till er sida
Vill du redigera er sida klickar du på Redigeringsymbolen i det övre, högra hörnet.

Material
Följande material kan läggas in och kommer att användas i appen:
•
•
•

Logo – filformat i PNG eller JPG/JPEG och storlek om minst 400 x 400 px.
Informationstext – denna text kan innehålla länkar, mailadresser, bilder och formateras med
t.ex. fetstil osv.
Dokument – filformat PDF, där storleken bör vara under 5 mb per dokument.

Ändringar kan även göras under Kirurgveckan 2022 och uppdateras automatiskt.
Deadline
Ovan material bör vara uppdaterat senast den 14 augusti. Detta på grund av att alla anmälda
deltagare på Kirurgveckan 2022 sen beräknas få tillgång till appen från den 15 augusti. Från det
datumet kommer deltagare alltså att kunna besöka er informationssida.
Support
Om du har några frågor kring ovan vänligen kontakta support+kirurg2022@appinconf.com eller 046270 60 60 som bemannas måndag till fredag, 09.00-16.00.
För övriga frågor gällande ert deltagande som utställare på Kirurgveckan 2022, vänligen kontakta
Bosse Magnusson på bo.magnusson@travekoscandinavia.se eller +46 703 32 3390.
Hälsningar
Support för Kirurgveckan 2022

