DIAMANTSPONSOR

KIRURGVECKAN 23-27 AUGUSTI 2021

Kirurgveckan 2021 blir digital för deltagare och sponsorer och produceras från tre studios på
Svenska Mässan i Göteborg. Under Kirurgveckan 2021 erbjuds ett begränsat antal om tio st
Diamantsponsorskap. Detta ingår i ett Diamantsponsorskap:

Seminarium och annonsutrymmen i
programmet:
• Ett eget seminarium (30 minuter) i det vetenskapliga
programmet som man själv producerar – inspelat eller
livesänt. Exklusivt för Diamantsponsorer.
• Minst ett annonsutrymme per dag för en film om
15-20 sekunder som sänds innan och/eller efter
vetenskapliga seminarier i programmet. Om möjligt
erbjuds fler annonsutrymmen.
Seminariernas och filmernas innehåll skall granskas av
Traveko Scandinavia på uppdrag av Svensk Kirurgisk
Förening för att säkra att innehållet motsvarar den
vetenskapliga och faktamässiga nivå föreningen önskar
att Kirurgveckan ska garantera sina deltagare.

Exponering och synlighet:
• Exponeras först och överst i den digitala plattformen
samt i alla kirurgveckans kanaler inför, under och
efter veckan. Såsom i nyhetsbrev, på eventsidan och i
eventappen bland annat
• Erhåller e-monter centralt och synligt på eventsidan
och sponsorsidan
• Seminariet och upp till fyra st videos läggs upp
under Video On Demand som är en rubrik där alla
sponsorers videos kan ses under hela Kirurgveckan
• Ges möjlighet till live workshops/runda bordet
sessioner från egen e-monter som publiceras på
eventsidan och i eventappen
• Exponeras tydligt på Kirurgveckans hemsida
• Kan lämna in pressmaterial som förmedlas till berörd
fackpress i Sverige
• Får färdigt digitalt inbjudningsmaterial att användas
i samband med inbjudan till att besöka e-montern
under veckan
• Tillgång till mötesbokningssystemet där sponsorer
kan boka möten med deltagare och vice versa

E-monter som innehåller möjligheter att:
• Lägga upp videos och demos
• Lägga upp länkar och presentationer
• Ha tolv st personliga sponsorlogin som gäller för fritt
deltagande i hela veckan
• Chatta och ha videomöten med deltagare som
besöker e-montern
• Skapa din egen e-monter med dina egna budskap där
deltagaren passerar din e-monter
• Utställare är sökbara på eventsidan genom de
varugrupper man angett vid anmälan
• Tillgång till teknisk plattform och support för det
digitala e-monterbygget

Teknik:
• Tillgång till teknisk plattform och support för det
digitala e-monterbygget
• Inspirationsmöten med tips för hur man kan bygga sin
e-monter arrangeras för sponsorerna
• Regelbundna sponsormöten hålls för att hålla alla
sponsorer uppdaterade

Diamantsponsorskap Kirurgveckan 2021:
90.000 kr exklusive moms

Kontaktperson Traveko
Bosse Magnusson • bo.magnusson@travekoscandinavia.se • 0703323390

