
DIAMANTSPONSOR (Maximalt 4 st)
Våra Diamantsponsorer erhåller följande under Kirurgveckan 2023:

 Ett (1) egenproducerat seminarium om max 45 minuter. Sponsorseminarierna hålls under luncherna och 
presenteras i det vetenskapliga programmet. Dessa seminarier förannonseras med en push notis i eventappen.

 Möjligheten att hålla en monterpresentation under en kafferast som presenteras i programmet. 
 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.  
 Sponsorerna exponeras under rubriken sponsorer i eventappen.
 Exponering av Diamantsponsorer före och efter veckan sker bland annat: 

 - På hemsidan www.kirurgveckan.se 
- Med annonser och synlighet i eventappen 
- I entréhallen 
- På stora skylten med hallkarta i utställningshallen 
- 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: 195.000:- exklusive moms. 
För våra Diamantsponsorer ingår 14 m2 utställningsyta. Övrig yta tillkommer.

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 2023:

 Möjligheten att hålla en monterpresentation under en kafferast som presenteras i programmet. 
 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 presenteras i eventappen .
 Exponering av Guldsponsorer före och efter veckan sker: 

 - På hemsidan www.kirurgveckan.se 
 - Med annonser och synlighet i eventappen 
 - I utställningshallen 
 - På stora skyltar med hallkarta i utställningshallen 
 - 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: 120.000:- exklusive moms. 
För våra Guldsponsorer ingår 10 m2 utställningsyta. Övrig yta tillkommer. 

SILVERSPONSOR (Maximalt 6 st)
Våra Silversponsorer erhåller under Kirurgveckan 2023:

 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 presenteras i eventappen. 
 Exponering av Silversponsorer före och efter veckan sker: 

 - På hemsidan www.kirurgveckan.se  
- Via synlighet i eventappen  
- På stora skyltar med hallkarta i utställningshallen  
- 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: 50.000:- exklusive moms. 
Utställningsyta tillkommer.

Kontakt:  Bosse Magnusson • bo.magnusson@travekoscandinavia.se •  070 332 33 90

Arrangeras av: Utställnings- och sponsorpartner:


