SFSS årskongress 2019
16-18 Oktober 2019

Sponsorer & Utställare
Välkommen att medverka som Sponsor eller Utställare under SFFS Årskongress 2019
Guldsponsor
I Guldsponsor paketet ingår:









Utställningsyta på 8 kvm den 17-18 oktober 2019 på Norrlands Nation. Möjligheten att få välja
utställningsyta före övriga sponsorer och utställare
2 bord, 2 stolar och tillgång till el ingår i utställningsyta
Sponsorns logotyp och en kort beskrivningstext på konferensens hemsida
Sponsorn blir omnämnd och bekräftad som Guld Sponsor i välkomsttalet den 17 oktober 2019
Möjligheten att anordna ett satellit symposium i Gamla Salen den 17 oktober 17:00-17:30 eller den
18 oktober 15:00-15:30. Föreläsare samt ev. uppkomna kringkostnader bekostas av sponsorn
En helsidesannons i konferensens programbok
En broschyr i konferensväskan
4 representanter har fritt deltagande under konferensendagarna inkl. måltider dagtid

Kostnad: 65 000 kr exklusive moms (81250 kr inklusive moms)

Silversponsor
I Silversponsor paketet ingår:









Utställningsyta på 4 kvm den 17-18 oktober 2019 på Norrlands Nation. Möjligheten att få välja
utställningsyta efter Guld sponsorer men före övriga utställare
1 bord, 2 stolar och tillgång till el ingår i utställningsyta
Sponsorns logotyp på konferensens hemsida
En halvsidesannons i konferensens programbok
En broschyr i konferensväskan
2 representanter har fritt deltagande under konferensendagarna inkl. måltider dagtid
Extra utställarrepresentant har en rabatterad deltagaravgift på 2 000 kr exkl. moms
Deltagande i konferensmiddag den 17 oktober 2019 kostar 780 kr exkl. moms

Kostnad: 45 000 kr exklusive moms (56 250 kr inklusive moms)

Utställare
I utställarpaketet ingår:








Utställningsyta på 4 kvm den 17-18 oktober 2019 på Norrlands Nation
Tillgång till el ingår i utställningsyta. Bord ingår ej men kan beställas för 750 kr/bord
Företagets logotyp på konferensens hemsida
Företagets namn i konferensens programbok
1 representant har fritt deltagande under konferensendagarna inkl. måltider dagtid
Extra utställarrepresentant har en rabatterad deltagaravgift på 2 000 kr exkl. moms
Deltagande i konferensmiddag den 17 oktober 2019 kostar 780 kr exkl. moms

Kostnad: 20 000 kr exklusive moms (25 000 kr inklusive moms)

För frågor gällande sponsring och utställning vänligen kontakta
Akademikonferens
E-post: sfss2019@akademikonferens.se
Tel : 018 67 10 03

