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Med anledning av ert viktiga engagemang i den svenska diabetesvården 
har vi glädjen att inbjuda er till SFDs vårmöte den 24-26 maj 2023 på  
Karlstad CCC i Karlstad

Mötet arrangeras av Svensk förening för diabetologi (SFD) tillsammans med kollegor från 
primärvården och specialistvården.  Det vetenskapliga programmet innehåller många 
nyheter. Njur- och hjärtsvikt, obesitas och typ 2-diabetes, vad är det senaste här? Vilka 
behandlingsmöjligheter finns och hur gör vi i praktiken. Tekniska hjälpmedel, många 
möjligheter men även nyheter om hur vi bäst använder dessa och vad som är viktigt att tänka 
på. Många av programpunkterna ger utrymme för angelägna kliniska frågor att diskutera för 
specialister och allmänläkare. SFDs uppdaterade dokument ”Mål och målsättningar för 2023” 
kommer att presenteras mot slutet av mötet.

Vi hoppas att Ni vill medverka i och stödja vårt möte. Utställningsplats kommer att finnas i 
direkt anslutning till föreläsningarna på Karlstad CCC och lunchpauserna är tilltagna för att 
möjliggöra god kontakt mellan utställare och besökare. Vi är tacksamma för besked om ni vill 
delta under SFD vårmöte i Karlstad 2023!

Vår hemsida www.sfdmoten.se kommer att uppdateras med information om mötet. Det är 
också där ni kan göra både anmälan till konferensen och boka utställningsplats.

Det finns också möjlighet att hålla företagssymposium i samband med konferensen. 
Kontakta gärna vår kongressarrangör om ni har frågor eller funderingar. 

Väl mött!

För programgruppen
Neda Rajamand Ekberg, Jarl Hellman, Lisa Sprengel, Eric Le Brasseur, Bengt Norberg, Stefan Jansson, Frida Sundberg

Kongressarrangör MeaConsulting AB
Kontaktperson: Anna Ekberg
Tel. nr 072-565 5568
e-mail: sfd@meaconsulting 

För kongressbyrån 
Anna Ekberg MeaConsulting AB 
sfsd@meaconsulting.se

Välkommen till  
Karlstad



GULDSPONSOR    95 000 SEK SILVERSPONSORER    50 000 SEK UTSTÄLLARE    30 000 SEK

5x2 m utställning inkl. el & Wifi 3x2 m utställning inkl. el & Wifi 2x2m utställning inkl. el & Wifi

Annons 1/1 sida, färg Annons 1/2 sida, färg Nämnas med namn som utställare 
i slutligt program

Logga & URL hemsida Logga & Url hemsida Omnämnas med utställarnamn på 
bildskärm före uppstart av pro-
gram och i pauser

Logga i slutlig program Logga i slutlig program 1 deltagare i konferensen

Deltagarlista innan konferensen Omnämnas som silversponsor på 
bildskärm före uppstart av pro-
gram och i pauser

Ståbord & stol

Omnämnas som Guldsponsor på 
bildskärm före uppstart av pro-
gram och i pauser

2 deltagare i konferensen

Trycksak utdelad i konferenssalen Konferensbord & stol

1 st marknadsföring i mötets  
nyhetsbrev.
(kontakta MeaConsulting för upplägg)

Omnämnas som Guldsponsor på 
hänvisningskyltar i anläggningen

3 deltagare i konferensen

Konferensbord & stol

Erbjudande

SPONSORMÖJLIGHETER PRIS

Golvreklam Antal + produktion

Banner annons på konferensens hemsida 20 000

Annons1/1 sida, färg i slutligt program 15 000 SEK

Annons 1/2 sida, färg i slutligt program 7 500 SEK

Konferensväska Antal + produktion + 8 000 SEK

Vattenflaska Antal + produktion + 5 000 SEK

Block och penna Antal + produktion + 5 000 SEK

Namnskyltar och nyckelband Antal + produktion + 75 SEK/namnskylt

Kaffe eller lunch sponsor Antal + produktion

Nyckelkort till hotellrum Antal + produktion + 75 SEK/nyckelkort

Företagssymposium Kontakta kongressarrangör MeaConsulting



Planskiss

Guldsponsor 5x2 m Silversponsor 3x2 m

Utställare 2x2 m
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Allmän information

Regler och policy
Avbokningsregler
Avbokning av sponsorpaket kan göras fram till 60 dagar innan konferensens första dag 
mot en kostnad av 50% av totalbeloppet
Från 45 dagar innan konferensens första dag mot en kostnad av 75% av totalbeloppet
Därefter ingen återbetalning.

Avbokning av utställarplats:
Bokning av utställningsyta är bindande. 

Betalningsvillkor:
Sponsorer och utställare 
Faktureras i samband med signerat kontrakt och förfaller till betalning 30 dagar efter  
bokningstillfället. Fullbetalning ska vara genomförd innan inflyttning.

Reducerad avgift - monterpersonal
Monterpersonal ”early bird” 1995 SEK tom 1 mars 2023
Monterpersonal ordinarie 2 995 SEK from 2 mars 2023
(OBS! Max 3 personal/företag till det reducerade priset) I din bekräftelse du får när du bokat din monter finns det koder 
att använda när du anmäler dig som monterpersonal. Utöver de antal reducerade och fria platser som ingår i er bokning 
anmäler man sig till ordinarie avgift. All monterpersonal som ska vara på plats måste vara anmäld innan konferensens 
start.

Kontakt
Har du frågor om sponsor- och utställningsmöjligheterna tveka inte att kontakta kongressbyrån.  
Följ oss också på vår hemsida.

Meaconsulting AB
Anna Ekberg tel. 072–565 55 68
sfd@meaconsulting.se

www.sfdmoten.se


