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VÄLKOMMEN! 

 
I samarbete med Region Östergötland, Linköpings universitetssjukhus och Linköpings 

universitet bjuder SFOG in till SFOG veckan 2022 på Linköpings Konsert & Kongress. 
Vi erbjuder ett mycket givande vetenskapligt program och sociala aktiviteter med 

stora möjligheter att umgås med professionen. Utställningen koncentreras till ett plan 
som erbjuder stora möjligheter till möten med alla deltagare. 
 

SFOG veckan 2022 blir ett hybridmöte vilket innebär att det kommer finnas både 
deltagare fysiskt på plats i Linköping men även i den digitala plattformen. Du som 

partner erbjuds att medverka både fysiskt och digitalt.  
 
Schemat för dagarna är ämnesmässigt klart och majoriteten av föreläsarna är 

beslutade med undantag för posterpresentationer, avhandlingar och dylikt som 
beslutas av SFOG´s vetenskapliga nämnd och därför inte är klart förrän till våren. Tid 

för sponsrade symposier är avsatt under det förlängda lunchuppehållet alla dagarna. 
Det finns också möjlighet till kortare sponsrade frukostsymposium. Vi återinför det 
sociala programmet som get together mingelparty på måndagskvällen, en OGU 

arrangerad kväll på tisdagen och det blir en kongressmiddag med historiska vingslag 
på onsdagskvällen. 

 

Vi är stolta över att få bjuda in våra viktiga samarbetspartners inom industrin att 
medverka under 2022 års möte! 

 
 

 
 

Organisationsgruppen 
 
Ansvarig kongress: 

Elizabeth Nedstrand, Docent/överläkare obstetrik & gynekologi, Kvinnokliniken Barn 
Kvinnocentrum, Universitetssjukhuset Linköping 

 
Ansvarig vetenskapliga programmet: 
Marie Blomberg, Professor/överläkare, Linköpings universitet/Universitetssjukhuset 

Linköping 
 

 
 
 

Arrangörer 
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Kongressarrangör 

 

Meetagain Konferens AB 
Torshamnsgatan 35 

SE-164 40 Kista SWEDEN 

 

Kontaktperson: 

Josefin Lundmark Telefon: +46 8 664 58 00 

Epost: sfogveckan@meetagain.se 
 

 

 

 

 
Kongressanläggning 

 

Linköping Konsert & Kongress 
Konsistoriegatan 7 

Telefon: +46 (0)13 190 00 00 www.konsertkongress.se/ 

 

 

Utställningsytor: 
Utställningen är placerad på ett och samma plan nära huvudingången och 
föreläsningssalarna. De sponsrade symposierna hålls i lokalen Musikalen som ligger i 

anslutning till utställningen. Samtliga fikapauser serveras i anslutning till 
utställningen. 

 

Endast registrerade deltagare, föreläsare under SFOG veckan samt sponsorpersonal 

har tillträde till utställningen. Badge måste bäras under hela SFOG veckan samt vid 
inflytt och nedmontering av utställningen. Samtlig sponsorpersonal måste registreras 

on-line för att erhålla badge. Sponsorbadgar delas ut on site. 

mailto:sfog2018@meetagain.se
http://www.konsertkongress.se/
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Nå din målgrupp! 

 
Till SFOG veckan 2022 hoppas vi få välkomna runt 1200 ledande 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. 
 

Som partner ges ni möjligheten att marknadsföra era senaste produkter och tjänster samt 

att interagera med beslutsfattare inom dessa områden. 

 

Sponsorer och utställare på tidigare SFOG-veckor: 

Apgar Pharmacosmos 
Astellas Pharma Pharmiva AB 

Avia Pharma AB PulmiCare AB 
Azanta Randstad Care/Läkare utan gränser 
Bayer AB Renapharma 
B Braun AB Roche Diagnostics Scandinavia AB 

Boston Scientific SFOG/OGU/ 
Berner Medical AB Smith & Nephew AB 

Campus Pharma Solann AB 
Cook Medical SPOX medtech AB 
Endometriosföreningen Statistikakademin AB 

Erol Swemac 
Exeltis UpViser 

Ferring Läkemedel Wing Plast AB 
Florealis Vårdbemanning Sverige AB 

GE Healthcare 

Gedeon Richter 

Gothia Medical 

Gynius Plus AB 

Karl Storz Endoskop 

Karo Pharma 
Kebomed 
Kungshusen 
Laerdal 

Landstinget Dalarna 
Laprotech AB 

LEO Pharma 
Life Genomics 

Linet Sweden AB 
Läkarjouren 
Mizarra Medical AB 

Natural Cycles Nordic AB 
Nordic Consumer Health AB 

NordicCell Aps 
Normedi 

ObsteCare AB 
OmniView Speculum 
Oscar Medtec AB 

Peptonic Medical AB 
Pfizer 
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Sponsor och utställarerbjudande 
Samtliga belopp exkl. moms 

 

Guldsponsor (max tre företag) 
 
Seminarium och exponering 

• Ett eget lunchseminarium (30 minuter) som presenteras och marknadsförs i det 
vetenskapliga programmet. Seminariet genomförs fysiskt på plats på Linköping 
Konsert & Kongress. Exklusivt för Guldsponsorer, max tre företag.  
Först till kvarn-principen gäller vid val av dag. 
Önskas filmning/streaming via den digitala plattformen tillkommer kostnader. 
Kontakta Meetagain Konferens för kostnadsuppskattning.  

• Utställningsyta på max 12 m² samt ett eluttag. Möjlighet att först välja placering av 
utställningsyta. "Först-till-kvarn" principen tillämpas. 

• 4 fria konferensregistreringar. Ger tillträde till konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna. 

• Exponering som guldsponsor med logo på konferensens webbsida, app och digital 
plattform 

• Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn och arbetsplats 
 

 

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 2022: 100.000 SEK exklusive moms 

 

 
 
 
 

Silversponsor (max tre företag) 
 
Seminarium och exponering 

• Ett eget frukostseminarium (20 minuter) som presenteras och marknadsförs i det 
vetenskapliga programmet. Seminariet genomförs fysiskt på plats på Linköping 
Konsert & Kongress.  
Först till kvarn-principen gäller vid val av dag.  
Önskas filmning/streaming via den digitala plattformen tillkommer kostnader. 
Kontakta Meetagain Konferens för kostnadsuppskattning.  

• Utställningsyta på max 9 m² samt ett eluttag. Fördelaktigt placerad utställningsyta (i 
förhållande till Bronssponsorer och övriga utställare). "Först-till-kvarn" principen 
tillämpas  

• 3 fria konferensregistreringar. Ger tillträde till konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna. 

• Exponering som silversponsor med logo på konferensens webbsida, app och digital 
plattform 

• Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn och arbetsplats. 
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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 

 

 

Silversponsorskap SFOG-veckan 2022: 75.000 SEK exklusive moms 

 

 
 

 

Bronssponsor 
 
Exponering 

• Utställningsyta på max 9 m² samt ett eluttag. Fördelaktig placerad utställningsyta. 
"Först-till-kvarn" principen tillämpas. 

• 2 fria konferensregistreringar. Ger tillträde till konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna. 

• Exponering som bronssponsor med logo på konferensens webbsida, app och digital 
plattform 

• Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn och arbetsplats. 

 

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 

 

 

Bronssponsorskap SFOG-veckan 2022: 40.000 SEK exklusive moms 
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Utställarerbjudande 
 
Exponering 

• Utställningsmonter med väggar, mässmatta, eluttag samt 1 bord +1 stol  

• 1 fri konferensregistreringar. Ger tillträde till konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna. 

• Exponering som partner med logo på konferensens webbsida, app och digital 
plattform 

• Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn och arbetsplats. 

 

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 

 

 

Utställarerbjudande A: 

Utställningsmonter 6 m² (3x2 m): 25.000 SEK exklusive moms 

 

Utställarerbjudande B: 

Utställningsmonter 4 m² (2x2 m): 20.000 SEK exklusive moms 

 

Utställarerbjudande C: 

Utställningsmonter 2 m² (1x2 m): 15.000 SEK exklusive moms 

 

 

  
 

Utställning 
 

 
• Inflyttning:  

Söndag 29 augusti 2022 14:00 – 19:00 
Måndag 30 augusti 2022 06:00 – 08:00 

 

• Öppettider utställning: 
 

Måndag 29 augusti 2022 09:00 – 17:30 
Tisdag 30 augusti 2022 08:00 – 17:30 
Onsdag 31 augusti 2022 08:00 – 17:30 

Torsdag 1 september 2022 08:00 – 16:00 
 

• Utflyttning: 
 

Torsdag 1 september 2022 16:00 – 17:30 
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Registrering för utställare: 

 
Samtlig sponsorpersonal måste registreras för att erhålla badge. Länk till registrering 

skickas ut efter kontraktskrivande.  
 

Det framgår i erbjudandena ovan hur många fria registreringar som ingår. Ytterligare 
sponsorregistrering kostar 1.100 kronor exkl. moms/dag och inkluderar konferenslunch, 

kaffepauser och tillträde till sessionerna.   

 

Vi har förbokat ett antal hotellrum i Linköping som finns tillgängliga för konferensens 
deltagare och partners. Priser och bokningsinformation kommer finnas tillgängligt på 
hemsidan, sfogveckan.se 


