
DIAMANTSPONSOR (Maximalt 4 st)
Våra Diamantsponsorer erhåller följande under Kirurgveckan 2022:

 Ett (1) egenproducerat seminarium om max 45 minuter i en av de stora seminarielokalerna där huvuddelen 
av alla seminarier hålls. Sponsorseminarierna hålls under luncherna och presenteras i det vetenskapliga 
programmet. 

 Som Diamantsponsor har du möjlighet att inleda ett (1) utvalt vetenskapligt seminarium i programmet med en 
personlig presentation eller med en förinspelad film (längd: 3-4 minuter). Detta förbereds tillsammans med 
seminarieansvarig kontaktperson på respektive förening.

 Möjlighet att arrangera två (2) workshops i ett till utställningen nära angränsande rum för maximalt 40 personer. 
Tid efter överenskommelse. Alla workshops presenteras i det vetenskapliga programmet.

 Seminarier och workshops annonseras i eventappen bland annat med push-notiser ca 10 minuter innan de startar. 
 Exponering av Diamantsponsorer före och efter veckan sker:

 - På hemsidan www.kirurgveckan.se 
 - Med annonser och synlighet i eventappen
 - På den stora digitala skylten i entréhallen 
 - På de digitala skyltarna ovanför ingångarna till utställningshallen
 - På stora skyltar med hallkarta utanför utställningshallen 
 - På Kirurgveckans stora vepa utanför mässentrén på Kistamässan
 - I all exponering kommer Diamantsponsorer först och störst

 Åtta (8) st utställarpass med tillgång till alla seminarier och aktiviteter samt luncher och kaffe  
under kongressen ingår.

 
Pris: 190.000:- exklusive moms. 
För våra Diamantsponsorer ingår 14 m2 utställningsyta. Övrig yta tillkommer. 
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Vi erbjuder tre (3) sponsornivåer laddade med intressanta möjligheter.  
Se även mer information i Kirurgveckans utställarinbjudan.



GULDSPONSOR (Maximalt 4 st)
Våra Guldsponsorer erhåller följande under Kirurgveckan 2022:

 Som Guldsponsor har du möjlighet att inleda ett (1) utvalt vetenskapligt seminarium i programmet med en 
personlig presentation eller med en förinspelad film (längd: 3-4 minuter. Detta förbereds tillsammans med 
seminarieansvarig kontaktperson på respektive förening.

 Möjlighet att arrangera en (1) workshop i ett till utställningen nära angränsande rum för maximalt 40 personer. 
Tid efter överenskommelse. Alla workshops presenteras i det vetenskapliga programmet.

 Seminarier och workshops annonseras i eventappen bland annat med push-notiser ca 10 minuter innan de startar. 
 Exponering av Guldsponsorer före och efter veckan sker:

 - På hemsidan www.kirurgveckan.se 
 - Med annonser och synlighet i eventappen
 - På den stora digitala skylten i entréhallen 
 - På de digitala skyltarna ovanför ingångarna till utställningshallen
 - På stora skyltar med hallkarta utanför utställningshallen 
 - På Kirurgveckans stora vepa utanför mässentrén på Kistamässan
 - I all exponering prioriteras sponsorerna i turordning

 Sex (6) st utställarpass med tillgång till alla seminarier och aktiviteter samt luncher och kaffe under kongressen. 

Pris: 115.000:- exklusive moms. 
För våra Guldsponsorer ingår 10 m2 utställningsyta. Övrig yta tillkommer. 

SILVERSPONSOR (Maximalt 6 st)
Våra Silversponsorer erhåller under Kirurgveckan 2022:

 Möjlighet att arrangera en (1) workshop i ett till utställningen nära angränsande rum för maximalt 40 personer. 
Tid efter överenskommelse. Alla workshops presenteras i det vetenskapliga programmet.

 Seminarier och workshops annonseras i eventappen bland annat med push-notiser ca 10 minuter innan de startar. 
 Exponering av Silversponsorer före och efter veckan sker:

 - På hemsidan www.kirurgveckan.se 
 - Via synlighet i eventappen
 - På stora skyltar med hallkarta utanför utställningshallen 
 - På Kirurgveckans stora vepa utanför mässentrén på Kistamässan
 - I all exponering prioriteras sponsorerna i turordning

 Fyra (4) st utställarpass med tillgång till alla seminarier och aktiviteter samt luncher och kaffe under kongressen. 
 
Pris: 45.000:- exklusive moms. 
Utställningsyta tillkommer.
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Norrtälje sjukhus

Södertälje sjukhus

Arrangeras av: Utställnings- och sponsorpartner:Lokala arrangörer:

YTTERLIGARE MÖJLIGHETER FÖR SPONSORER 2022!
Training sessions
Våra sponsorer erbjuds för första gången på Kistamässan under Kirurgveckan 2022 att arrangera ”training 
sessions” med möjligheter att anordna demonstrationer och övningar i en förenklad våt-labbmiljö under 
en för- eller eftermiddag. Detta sker i samarbete med den lokala organisationskommittén samt Svensk 
Kirurgisk Förenings Unga Kirurger Sektion - KIRUB. Alla deltagare på Kirurgveckan är välkomna att delta 
i mån av plats. Som sponsor ansvarar man för materialet och presentationen. Antingen via egna kontakter 
med kirurger eller i samarbete med den lokala organisationskommittén. Som mest kan åtta (8) st training 
sessions hållas under Kirurgveckan. 

Pris per session: 25.000:- exklusive moms. 

Lanyards/namnskyltsband
Våra sponsorer erbjuds att tillhandahålla banden som deltagarnas namnskyltar fästs i. Namnskyltarna är 
dubbelsidiga. Sponsrande företag ansvarar för produktion och leverans av banden till Kistamässan. Två 
sponsorer kan dela på möjligheten. 

Priser: Samtliga 2 000 band 20.000:- exklusive moms alternativt 1 000 band motsvarande hälften 
av deltagarna 13.000:- exklusive moms. Banden produceras och levereras till Kistamässan av 
sponsorföretaget.

Utökad exponering
För de sponsorer som är intresserade erbjuder vi utökad exponering bland annat i trappan upp från entrén, 
på golvet i övre entréhallen och på toaletterna.

Dessutom finns möjlighet att sponsra funktionärernas tröjor.

Kontakta oss för presentation och priser.

Dessa möjligheter erbjuds våra sponsorer i turordning efter sponsornivå  
och intresseanmälan.

För att diskutera sponsorlösningar kontakta Bosse Magnusson på  
bo.magnusson@travekoscandinavia.se eller på 0703 323 390. 
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