INBJUDAN TILL SPONSORER & UTSTÄLLARE
Utvecklingen inom HLR går snabbt vidare! Sedan 2011 års riktlinjer infördes har nya instruktörer utbildats
och många liv har räddats med hjälp av utplacerade hjärtstartare. Nu har nya riktlinjer kommit och nya
utbildningsprogram kommer att presenteras.
Ett hjärtstopp kan inträffa i de mest skiftande miljöer och utgången för den enskilde är beroende av vår
gemensamma kunskap och handlingsförmåga i en besvärlig medicinsk situation.
Vid HLR-kongressen i Göteborg den 11-12 oktober 2016 kommer vi därför presentera nya riktlinjer och nya
Svenska utbildningsprogram. Bakomliggande orsaker till förändringar såväl pedagogiska som medicinska.
Vid de senaste HLR-kongresserna har vi haft över 2000 besökare. Vår förhoppning och målsättning är att
lika många deltagare kommer till HLR2016 på Svenska Mässan i Göteborg.
I samband med kongressen arrangeras en utställning där ni kommer att möta alla deltagarna som på olika
sätt arbetar för ett hjärtsäkert Sverige. Luncher och kaffe i pauserna serveras i utställningen för att
ytterligare öka genomströmningen. Missa inte detta tillfälle att marknadsföra era produkter, tjänster och
företag!
Välj mellan att vara huvudsponsor eller att delta som utställare. Dessutom kan ni profilera er genom en rad
olika sponsormöjligheter. Mer information hittar ni här nedan och i kontraktet för sponsorer och utställare.
Vi hoppas att detta arrangemang skall väcka ert intresse.
Välkomna!
Arbetsgruppen HLR2016 för HLR-rådet

□

Sponsorpaket - 120 000 kronor

- Möjlighet till 30 minuters lunchföredrag 12/10 (”först till kvarn”)
- Företagets logotyp i slutligt program
- 1 helsidesannons i slutligt program
- Företagets logotyp och länk på kongressens hemsida
- Utställningsyta, 12m² (6x2m)
- 2 fria kongressregistreringar
- 1 reklamblad i kongressväskan/mappen


□

Utställning - 18 000 kronor för 6 m² (3x2m)

- Företagets namn i slutligt program
- Företagets logotyp och länk på kongressens hemsida
- Utställningsyta, 6 m² (3x2m)
- 1 utställarkort (inklusive lunch och kaffe) är inkluderat för varje bokad 6m²
Placering sker efter ”först till kvarn” principen.
(all övrig utrustning beställs direkt via www.monterservice.se och mer info skickas ut närmare kongressen)

För frågor kontakta;
Sweden Meetx AB
Tfn: 031-708 86 90
E-mail: hlr@meetx.se
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Extra utställningsyta - 2 500 kronor/m²
Extra utställarkort* á 900 kronor (inklusive lunch och kaffe)
Kongressmiddag* á 280 kronor
* anmälan till kongressen och middagen samt hotellbokning görs via speciell länk som skickas ut efter påskrivet
kontrakt.

Övriga sponsormöjligheter
- Kongressväska/mapp (tillhandahålls av sponsor)
- IT-hörna (25 000 kronor)
- Block & penna (tillhandahålls av sponsor)
- Reklamblad i kongressväska/mapp (10 000 kronor)
- 1/2 sidas annons i slutligt program (10 000 kronor)
Moms tillkommer med 25% på alla ovanstående priser

För frågor kontakta;
Sweden Meetx AB
Tfn: 031-708 86 90
E-mail: hlr@meetx.se

