SFOG-veckan
30 aug – 1 sep 2021

SPONSORINBJUDAN
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I samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvinnosjukvård, Västra
Götalandsregionen och Göteborgs universitet bjuder SFOG in till SFOG-veckan 2021.
Tyvärr har pandemin inte utvecklats så som vi önskade. I nuläget har vi tillsammans med
SFOGs styrelse beslutat att minimera risken för virusspridning under SFOG-veckan i
Göteborg. I stället planerar vi ett högklassigt digitalt möte.
Vi kommer att arrangera ett sk hybridmöte där majoriteten av föreläsarna kommer att
befinna sig i en hypermodern studio på Svenska Mässan i Göteborg. Därifrån sänds mötet
med teknik av högsta kvalitet, allt för att det skall bli enkelt att följa föreläsningarna och
för att möjliggöra kommunikation med föreläsarna.
Vi kommer bl. a. att få höra om Assisterad befruktning i dag och i morgon, Kolposkopins
roll i Sverige, Induktion av förlossning var och hur samt OGU-symposiet Värna aborträtten.
Vi har också en session som heter Medicinsk turism som tar upp de problem som uppstår
när patienterna varit utomlands och fått ordinationer som krockar med svensk
handläggning.
Vi har också tre högt renommerade plenarföreläsare, Mats Brännström, professor i
Göteborg och initiativtagare till uterustransplantationsprojektet, Anneka Knutsson,
barnmorska, som är chef för FN:s befolkningsfond och Sarah Stock, professor i ”fetal and
maternal medicine” i Edinburgh.
Detta och mycket mer kommer att presenteras i Göteborg.
Varmt välkomna,
Lotta Wassen, Kongresspresident
Överläkare Med. Dr, Verksamhetsområde Gynekologi och Reproduktionsmedicin
Bo Jacobsson, Ansvarig för det vetenskapliga programmet
Professor/överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi

Nå din målgrupp!
Till SFOG-veckan 2021 kommer vi välkomna föreläsare och forskare, specialister och
blivande specialister inom gynekologi och obstetrik samt barnmorskor. SFOG veckan ger
möjligheten att lära sig mer om de senaste framstegen på varje område inom obstetrik
och gynekologi.
I och med att mötet blir digitalt för deltagare har vi i år tänkt prova en ny modell och
låta hela klinker delta i stället för individuella inloggningar. Detta ger möjlighet för
många fler att delta på SFOG-veckan.
Som partner ges ni möjligheten att marknadsföra era senaste produkter och tjänster
samt att interagera med beslutsfattare inom dessa områden.
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Kongressarrangör
Meetagain Konferens AB
Torshamnsgatan 35
SE-164 40
Kista SWEDEN
Kontaktperson:
Ewa-Karin Franck
Josefin Lundmark
Telefon: +46 8 664 58 00
Epost: sfogveckan@meetagain.se
Anmälan – klicka här

Välkommen med din bokning!
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Sponsorerbjudande
Samtliga belopp exkl. moms

Guldsponsor (max tre företag)
Seminarium och exponering:
• Ett eget lunchseminarium (30 minuter) i det vetenskapliga programmet som man själv
producerar – inspelat eller livesänt. Exklusivt för Guldsponsorer, max tre företag.
Först till kvarn-principen gäller vid val av dag.
• Minst ett annonsutrymme per dag för en egenproducerad film om 15-20 sekunder
som sänds innan och/eller efter vetenskapliga seminarier i programmet.
• Exponering som guldsponsor på konferensens hemsida och i den virtuella plattformen
Seminariernas och filmernas innehåll skall granskas av SFOG och organisationskommittén
för att säkra att innehållet motsvarar den vetenskapliga och faktamässiga nivå föreningen
önskar att konferensen ska garantera sina deltagare
E-monter som innehåller möjligheter att:
• Skapa din egen e-monter med dina egna budskap
• Lägga upp videos och demos
• Lägga upp länkar och presentationer
• Chatta och ha videomöten med deltagare som besöker e-montern
• Sex personliga login som gäller för fritt deltagande under hela konferensen
• Tillgång till teknisk plattform och support för det digitala e-monterbygget
Guldsponsorskap SFOG-veckan 2021:
75.000 SEK exklusive moms

Silversponsor (max sex företag)
Seminarium och exponering:
• Ett eget seminarium (20 minuter) i det vetenskapliga programmet som man själv
producerar – inspelat eller livesänt. Exklusivt för Silversponsorer, max sex företag.
Först till kvarn-principen gäller vid val av dag och tidpunkt (tillgängliga tider är vid
”fika-pauserna” på för- och eftermiddagarna).
• Minst ett annonsutrymme per dag för en egenproducerad film om 15-20 sekunder
som sänds innan och/eller efter vetenskapliga seminarier i programmet.
• Exponering som silversponsor på konferensens hemsida och i den virtuella plattformen
Seminariernas och filmernas innehåll skall granskas av SFOG och organisationskommittén
för att säkra att innehållet motsvarar den vetenskapliga och faktamässiga nivå föreningen
önskar att konferensen ska garantera sina deltagare
E-monter som innehåller möjligheter att:
• Skapa din egen e-monter med dina egna budskap
• Lägga upp videos och demos
• Lägga upp länkar och presentationer
• Chatta och ha videomöten med deltagare som besöker e-montern
• Fyra personliga login som gäller för fritt deltagande under hela konferensen
• Tillgång till teknisk plattform och support för det digitala e-monterbygget
Silversponsorskap SFOG-veckan 2021:
55.000 SEK exklusive moms
4

Bronssponsor
Exponering:
• Minst ett annonsutrymme per dag för en egenproducerad film om 15-20 sekunder
som sänds innan och/eller efter vetenskapliga seminarier i programmet.
• Exponering som bronssponsor på konferensens hemsida och i den virtuella plattformen
Filmernas innehåll skall granskas av SFOG och organisationskommittén för att säkra att
innehållet motsvarar den vetenskapliga och faktamässiga nivå föreningen önskar att
konferensen ska garantera sina deltagare
E-monter som innehåller möjligheter att:
• Skapa din egen e-monter med dina egna budskap
• Lägga upp videos och demos
• Lägga upp länkar och presentationer
• Chatta och ha videomöten med deltagare som besöker e-montern
• Fyra personliga login som gäller för fritt deltagande under hela konferensen
• Tillgång till teknisk plattform och support för det digitala e-monterbygget
Bronssponsorskap SFOG-veckan 2021:
25.000 SEK exklusive moms
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