INBJUDAN SPONSORER OCH UTSTÄLLARE SSAS KARLSTAD

VÄLKOMMEN SOM SPONSOR OCH
UTSTÄLLARE PÅ SSAS ÅRSMÖTE 2023
I KARLSTAD
Nu är dags för ett fysiskt årsmöte för SSAS igen. Den 20-21 april i Karlstad
är det dags. Senast vi sågs live var i Linköping 2018.
Mötet arrangeras av Svenska Skulder- och Armbågssällskapet (SSAS) och är det ledande mötet för axel och
armbågsspecialister i Sverige. SSAS förväntar sig att mellan 120 och 150 deltagare ska ansluta till mötet nu 2023 när det
gått så lång tid sedan man senast kunde ses fysiskt.
Den här gången är det dags för Karlstad och vi ska vara på Karlstad City Congress Center centralt i Karlstad. Där får
sponsorer och utställare de bästa möjligheter att träffa deltagarna vi kaffepauser och luncher. Utställningsområdet ligger
direkt utanför seminarielokalerna och där serveras kaffe och lunch.
2023 är det Fredrik Westman från Ortopeden i Karlstad och hans team bestående av både ortopeder och
fysioterapeuter som är värdar och ansvariga för att sätta ihop ett aktuellt och spännande program förutom alla trevliga
sociala event dit alla är inbjudna.
Hotellen ligger nära och ett vattenhål kommer att finnas på ett av dem dagen innan vi börjar kongressen för de som så
önskar. Banketten hålls på Karlstad CCC och dit är alla inbjudna.
Som sponsor har du flera möjligheter att träffa deltagarna. Hålla ett seminarium som presenteras i programmet eller hålla
en hands on workshop i ett angränsande rum.
Välkommen med din bokning på bifogad anmälan. Har du frågor så hör bara av dig till mig så du känner att du har all info
du behöver för ert beslut.
Med vänliga hälsningar
Bosse Magnusson för SSAS
bo.magnusson@travekoscandinavia.se

FAKTA SSAS 2023
TID OCH PLATS:
Torsdag 20 april och Fredag 21 april på Karlstad City
Congress Center

UTSTÄLLARE:
15.900 kr exklusive moms
• Monter 2x1,5 m
• 1 bord á ca 120*60 cm och 2 stolar

UTSTÄLLNINGSTIDER:

• Elluttag 2000W 10A

Utställningen öppnar preliminärt på torsdagen kl. 08:30 till
registrering och kaffe. Föreläsningarna börjar vid kl. 09:15.
Utställningen besöks under kafferasterna och lunchen på
torsdagen. Dessutom är det tid för besök i utställningen
vid registreringen. På torsdagskvällen minglar vi även i
utställningen innan den gemensamma middagen där alla
deltar. Utställningen stänger efter kaffet på fredagen vid ca
kl.11:30. Inflyttning: Onsdag 19 april 16-20.

• Registrering för 1 medarbetare som innefattar luncher,
kaffe (20–21 april) samt mingel och middag på
torsdagskvällen (20 april)

Mer info kommer närmare mötet.

• Listning på hemsidan och inför mötet i programmet
• Möjlighet för personalen att ta del av seminarierna

EXTRA REPRESENTANTER I MONTER:
Det finns möjlighet att ta med extra medarbetare.
Kostnad per person: 2.000 kr exklusive moms inklusive
lunch, kaffe samt middag torsdag kväll.

HUVUDSPONSORSKAP: (MAX 5 FÖRETAG)
Pris 42.000 kr exklusive moms
• Premiummonter (4x2m) med 2000W 10 A eluttag
• Eget symposium i programmet eller hands on workshop
• Ökad exponering på hemsidan inför möte på inbjudan till
deltagare
• Exponering i programmet
• Exponering på plats
• Registrering för 3 medarbetare som innefattar luncher,
kaffe (20–21 april) samt mingel och middag på
torsdagskvällen (20 april)
• Möjlighet för personalen att ta del av seminarierna
• Möjlighet att bidra med profilerat nackband till
deltagarnas namnskyltar

PRELIMINÄRT PROGRAM:
Programmet är under arbete och läggs ut på kongressens
hemsida preliminärt från 1 oktober 2022.

HOTELL:
Rum finns reserverade på hotell nära kongressanläggningen.
Bokning direkt via hotellet. Information och bokningskoder
distribueras till bokade sponsorer och utställare.

FÖR MER INFORMATION:
Kontakta Bosse Magnusson på bo.magnusson@
travekoscandinavia.se eller på 0703 323 390.

