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VÄLKOMMEN 
TILL GÖTEBORG
Svenska Audiologiska Sällskapet arrangerar Svensk Audiologisk Konferens den 
21-22 november- 2023 på Hotel Elite Park Avenue i centrala Göteborg. Syftet 
med konferensen är att främja den audiologiska utvecklingen i Sverige, dela 
med oss av forskning- och utvecklingsprojekt samt erbjuda en mötesplats 
där vi kan mötas i gemensamma intresseområden. Konferensen kommer att 
hålla en hög vetenskaplig nivå och vara relevant för kliniskt yrkesverksamma 
inom audiologi. Konferensen kommer att inkludera intresseorganisationerna 
i någon form. Vi vill även ge möjlighet för utställare att delta i konferensen. 
Utställarytan är i direkt anslutning till konferensytan och även där deltagare 
”stå-äter” sin lunch och fika. En posterutställning kommer att finnas i direkt 
anslutning till utställaryta och föreläsningssalar. 

Svenska Audionomföreningen (Svaf), Svensk Medicinsk Audiologiska 
Förening (SMAF), Svensk Pedagogisk Audiologisk Förening (SPAF), Svensk 
Teknisk Audiologisk Förening (STAF), Yrkesföreningen för Socionomer för 
Döva och Hörselskadade (YSDH) och Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) 
har tillsammans enats om att stå bakom detta arrangemang. Vi förväntar 
oss därmed en stor bredd hos konferensdeltagare och även personer från 
våra olika intresseorganisationer. Förväntat antal deltagare är ca 400–500 
deltagare. 

Välkomna att delta som Utställare i vår konferens!
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UTSTÄLLARPAKET

Utställarpaket 1 -  9 000 kr exkl. moms
4 kvm 2x2 meter

Utställarpaket 2 - 12 000 kr exkl. moms
6 kvm 3x2 meter

Utställarpaket 3 -  16 000 kr exkl. moms
8 kvm 4x2 meter

Utställarpaket 4 – 24 000 kr exkl. moms
12 kvm 4x3 meter

Paketet innehåller:
• Kvm yta enligt paketets storlek
• 1 Stol, bord, el
• Logotyp och länk till företagets hemsida på hemsidan på sidan ”Möt våra utställare”.  
• Länk i konferensen webbaserade mobilapp till sida ”Möt våra utställare” där logotype samt länk 

till företagets hemsida finns.
• Företagets logotype på ppt slide vid konferensens öppnande. 
• Företagets logotype på ppt slide som visas under konferensen i pauserna i lokalerna

Ytterligare möjligheter
• Ilägg i konferenspåsen – 3 000 kr exkl. moms 

Max ett reklamblad per företag till konferenspåsen. 

• Logotype tryckt på konferenspåsen – 3 000 kr exkl. moms 
En tygpåse kommer tas fram för konferensen där det finns möjlighet att trycka ert företags 
logotype i färg. Logotypen kommer tryckas på en sida av påsen tillsammans med eventuella 
övriga företag som väljer att göra detta tillval.  

 

PRAKTISK INFORMATION
Konferensanläggning
Konferensen äger rum på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg, Kungsportsavenyn 36-38. 
Mer information hittar du här >> 

Utställningsområde
Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till huvudföreläsningssalen och de parallella
lokalerna. För- och eftermiddagskaffe samt kaffe efter lunchen serveras i utställningen för att 
maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna. 

https://elite.se/sv/hotell/goteborg/park-avenue-hotel/
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VIKTIGA DATUM OCH PRELIMINÄRA TIDER
Inflytt
Måndag 20 november  TBA. Målsättning är att utställare ska kunna flytta in på em/kväll den 20 nov.
Tisdag 21 november  kl. 07:00-08:15 

Utflytt
Onsdag 22 november efter konferensens avslut kl. 16:00-18:00

Konferensens hålltider
Tisdag 21 november 
Registrering, fika & utställning  08:30-09:30
Konferensprogram    09:30-17:00
     lunch och fikapaus på em 
Kongressmiddag    19:00

Onsdag 22 november
Konferensprogram    08:30-16:00 
     fikapaus fm, lunch och em fika

MONTERPLACERING OCH INREDNING
I paketen ingår 1 konferensbord med duk eller ett ståbord, en stol samt el-anslutning (1-fas, 
230V, 10 A). Utställningsyta fördelas efter paketnivå och sedan enligt ”först till kvarn” principen. 
Planskissen med fördelade monterplatser kommer skickas ut i sep/okt 2023.

Anmälan av monterpersonal och hotellbokning 
All utställande personal ska anmäla sig via en speciell anmälningslänk som skickas
ut under våren 2023. Ett antal hotellrum i olika priskategorier har förbokats för konferensen med
förhandlade priser, hotellrum kan bokas i samband med anmälan online. 

• Utställarrepresentanter – 1 600 kr per person 
Kaffe och lunch ingår under konferensdagarna samt tillgång till det vetenskapliga programmet 
i mån av plats.

• Kongressmiddag för utställarrepresentanter – 800 kr exkl. moms  
Som utställarrepresentant är du välkommen att anmäla dig till kongressmiddagen, en två 
rätters middag, alkoholfri dryck samt underhållning.
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LEVERANSINFORMATION 
Leveransinformation och ytterligare praktisk information från anläggningen kommuniceras 
närmare konferensen. 

Villkor
Betalningsvillkor
Fakturering sker löpande, faktura kommer att skickas efter att Sweden Meetx AB mottagit anmälan  
med 30 dagars betalning. Om betalning inte inkommer i tid reserverar vi oss rätten att sälja 
utställningsplatsen till annat företag.

Produktion och leveranser
I de fall utställaren ska leverera ett ilägg till konferenskassen, tar vi inte ansvar för sena leveranser. 
Material som ej är oss tillhanda i tid kan vi inte garantera ilägg, det är utställarens uppgift att 
ansvara för att leverans kommer fram i tid.

Avbokningsregler
Anmälan är bindande. 

Integritetspolicy
Vi värnar om att skydda din personliga integritet. De uppgifter vi ber dig om i anmälan är 
uppgifter vi behöver för att kunna genomföra mötet, logistiken, login, betalningar etc. på korrekt 
sätt. Vi kommer att lämna relevant information till våra samarbetspartners (resebyrå/hotell/
anläggning och industri) med samma syfte. Varken vi eller våra samarbetspartners kommer att 
dela någon information vidare till tredje part. Vi kan komma att behålla ditt namn och epost-
adress för framtida arrangemang, men du är alltid fri att avböja eventuella inbjudningar. Vi får inte 
registrera dina uppgifter utan ditt godkännande, genom att ni anmäler ert företag/organisation 
som utställare samt bockar i rutan ”Jag godkänner och har läst integritetspolicyn” i våra 
anmälningsformulär godkänner du att vi lagrar dina uppgifter enligt kongressens integritetspolicy. 
Sweden Meetx AB och arrangören för Svensk Audiologisk Konferens är gemensamt 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  

Läs hela integritetspolicyn för konferensen här >>

https://meetx.se/integritetspolicy/
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Företag/organisation (som det ska presenteras i utställarlistan och på hemsidan)     

Kontaktperson      

Telefonnr      Epost     

Faktura:     

Företag/organisation (faktura)    Org.-nr     

Adress

Annan fakturainfo (tex. information e-faktura, e-post, PO nummer)

Vänligen returnera ifyllt kontrakt till

E-post:
audiologiskkonferens@meetx.se

Val av bord till monterplatsen:

□ Lågt bord 184x77cm

□ Ståbord 

Betalning
När vi erhållit ifyllt kontrakt skickas en faktura från 
Sweden Meetx. Betalning ska ske inom 30 dagar.

Ort & datum

Signatur:

Vi godkänner härmed att vara utställare på Svensk Audiologisk konferens 
2023 i enlighet med de val som gjorts ovan och de beskrivningar samt 
villkor som anges i detta dokumentet ”inbjudan & avtal till utställare 
Svensk Audiologisk konferens”.

Utställarpaket

□ Utställarpaket 1 SEK 9 000

□ Utställarpaket 2 SEK 12 000

□ Utställarpaket 3 SEK 16 000

□  Utställarpaket 4 SEK 24 000

□  Ilägg i konferenspåsen  SEK 3 000

□  Logga tryckt på konferenspåsen  SEK 3 000
Priser exklusive moms

Kontrakt
Svensk 
Audiologisk 
Konferens
21-22 november 2023, Göteborg 
Elite Park Avenue Hotel 
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