
Inbjudan till  
sponsor/utställare

Aula Magna, Stockholms Universitet  
Välkommen att medverka som sponsor eller utställare vid SFSS årskonferens 2022  
som arrangeras av Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS)
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VÄLKOMMEN  
TILL STOCKHOLM
Välkommen att medverka som Sponsor eller Utställare under SFSS 
årskonferens 2022. Det är mycket glädjande att äntligen kunna ha 
en fysisk konferens. Platsen för mötet är Aula Magna som ligger vid 
Stockholms universitet. Efter en lång period när vi inte kunnat ses fysiskt 
tror vi att behovet av att ses är stort och vi hoppas på en bra uppslutning 
fysiskt på plats i Stockholm.   

Mötet kommer att ha ett spännande program som presenterar bredden 
och de senaste rönen från svensk sömnforskning och sömnmedicin. 
Programmet inleds med en kursdag (2 maj) som innehåller både digitala 
kurser och kurser som genomförs på plats i Stockholm. Det vetenskapliga 
programmet 3-4 maj innehåller symposier, keynote föreläsningar, korta 
muntliga presentationer av aktuell forskning, posterutställning och 
möjlighet för 2 sponsorer att arrangera symposium i programmet. 

Mer information om konferensens program och praktisk information 
presenteras löpande på hemsidan www.sfss2022.se  

Nedan finner ni en sammanställning av sponsor- och utställarpaket vi 
erbjuder. Kontakta oss gärna om ni önskar skräddarsy era sponsorpaket 
för att det ska passa just er organisation.

Varmt välkomna till SFSS 2022 i Stockholm
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KONTAKT
Vid frågor och information tveka inte att kontakta oss:

Kongresssekretariatet Meetx
E-mail: sfss2022@meetx.se
Telefon:031-708 86 90
Adress: Sweden Meetx
Ref: SFSS 2022
412 94 Göteborg

PLATS
SFSS årskonferens 2022 kommer att hållas den 3-4 maj på Aula Magna på Stockholms 
Universitet. Kursdagen 2 maj kommer hållas digitalt samt i lokaler på Stockholms universitet.
Information om Aula Magna >>

UTSTÄLLNINGSOMRÅDE
Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till huvudföreläsningarna. För- och 
eftermiddagskaffe samt kaffe efter lunchen serveras i utställningen för att maximera möjligheten 
för utställare att möta deltagarna. 
I programöversikten finner du tider för dagarna och utställningsbesök, program >>

PAKETNIVÅER
SFSS 2022 erbjuder 3 olika nivåer:
• GULDSPONSOR
• SILVERSPONSOR
• UTSTÄLLARPAKET

KONFERENSENS WEBBPLATS
www.sfss2022.se
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https://www.su.se/om-universitetet/om-våra-campus/boka-konferens-och-möten/om-lokalerna-i-aula-magna-1.508688
https://www.sfss2022.se/program/
https://www.sfss2022.se


Alla priser är exklusive moms 

• Utställningsyta 10 kvm (4m x 2,5m) inkl. 2
bord och 2 stolar samt tillgång till el

• 4 deltagaravgifter inkl. ka,lu,ka
• Möjlighet att ordna ett satellitsymposium 30

min i konferensprogrammet (utan konkurrens
av andra programpunkter)

• Synas som Guldsponsor på startsidan av
konferensens hemsida med logotyp och länk
till företagets hemsida.

• Synas som Guldsponsor med logga och
beskrivning av företaget (max 100 ord) på
hemsidan under sida ”Möt våra sponsorer &
utställare” som marknadsförs mot deltagare i
bekräftelse och andra utskick.

GULDSPONSOR– 65 000 kr (max 2 företag) FULLBOKAT

• Synas som Guldsponsor med logga i
anmälningsformulär, bekräftelsemail och i
mail- korrespondens som skickas till anmälda
deltagare.

• Bli omnämnd och synas som Guldsponsor
i välkomsttal samt på PPt slide som visas i
början på konferensen samt i pauser, både i
Aula Magna fysiskt och digitalt.

• I inspelat material från konferensen synas
som Guldsponsor på startbild innan varje
föreläsning startar.

• Utställningsyta 6 kvm (3m x 2m) inkl. 1 bord
och 1 stolar samt tillgång till el

• 2 deltagaravgifter inkl. ka,lu,ka
• Synas som Silversponsor på startsidan av

konferensens hemsida med logotyp och länk
till företagets hemsida.

• Synas som Silversponsor med logga och
beskrivning av företaget (max 100 ord) på
hemsidan under sida ”Möt våra sponsorer &
utställare” som marknadsförs mot deltagare i
bekräftelse och andra utskick.

• Synas som Silversponsor med logga i
anmälningsformulär, bekräftelsemail och i
mail- korrespondens som skickas till anmälda
deltagare.

• Bli omnämnd och synas som Silversponsor
i välkomsttal samt på PPt slide som visas i
början på konferensen samt i pauser, både i
Aula Magna fysiskt och digitalt.

• I inspelat material från konferensen synas
som Silversponsor på startbild innan varje
föreläsning startar.

UTSTÄLLARPLATS – 15 000 kr 

• Utställningsyta 6 kvm (3m x 2m) inkl. 1 bord
och 1 stolar samt tillgång till el

• 1 deltagaravgift inkl. ka,lu,ka
• Synas som utställare med logga och

beskrivning av företaget (max 100 ord) på
hemsidan under sida ”Möt våra sponsorer &
utställare” som marknadsförs mot deltagare i
bekräftelse och andra utskick.

• Synas som utställare på PPt slide som visas
i början på konferensen både i Aula Magna
fysiskt och digitalt.

TILLVAL

• Extra kvadratmeter i mån av plats: 2000 kr/kvm
• Extra monterpersonal (inkl. access till

programmet, ka,lu,ka) 2000 kr/pers
• I mån av plats konferensmiddag 750 kr/pers

SILVERSPONSOR – 35 000 kr 
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GRAFISKT MATERIAL
Du laddar upp din logotyp samt beskrivning av ert företag (max 100 ord) i samband med 
anmälan. 

PLATSER
Vi fördelar platserna enligt först till kvarn principen. 

MONTERPERSONAL OCH HOTELLBOKNING
Registrering för deltagare/monterpersonal som ingår i paketen görs via en speciell bokningslänk 
som skickas ut efter att anmälan kommit in. Ett antal hotellrum i olika prisnivåer har reserverats 
i Stockholm för deltagare på SFSS 2022, bokning görs i samband med registreringen. Mer 
information om hotellen finns på hemsidan. 

VILLKOR 
När bokning är slutförd sänds en faktura på det totala beloppet. Anmälan är bindande och 
betalningsvillkor är 30 dagar. Om betalning inte kommit i tid reserverar vi oss rätten att sälja 
utställningsplatsen till annat företag.

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 
e-postadress 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 signerar i våra anmälningsformulär godkänner du att vi lagrar 
dina uppgifter enligt kongressens integritetspolicy. Sweden Meetx AB och arrangören Svensk 
Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS) är gemensamt personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer här >>

ANMÄLAN
Du anmäler ert företag via hemsidan här >>

KONTAKTINFORMATION
Sweden Meetx AB 
412 94 Göteborg 
sfss2022@meetx.se 
031-708 86 90
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https://meetx.se/integritetspolicy/
https://www.sfss2022.se/sponsorer-utstallare/

