VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLM!
Bästa företagsrepresentant,
Varmt välkommen att medverka som sponsor under konferensen NPOG-NSA (Nordic
Pediatric Ophthalmology Group – Nordic Strabismological Association) som kommer att
hållas i Aula Medica, Karolinska Institutet den 8-10 september 2022.
Vi beräknar ca 250 deltagare från de nordiska länderna och internationellt. Kommer att
erbjuda ett intressant och välfyllt program med den senaste forskningen inom olika typer
barnögonsjukdomar och skelning.
Inbjudna key note föreläsare är bl. a. professor, ögonläkare Mark Borchert som kommer att
ge en övergripande föreläsning om optikusmissbildningar och professor neurokirurg Matthieu
Vincon som kommer att presentera ögonbottenskador vid barnmisshandel. Inom de fria
föredragen hoppas vi kunna täcka in mycket från kongenitalt glaukom, över hjärnsynskada,
till ROP och medfödda metabola sjukdomar.
Kaffe och luncher kommer att serveras i mingelform i utställningsdelen som äger rum på plan
3 i Aula Medica. Föreläsningarna äger rum i Erling Persson-salen som är i direkt anslutning
till utställningen.
Nedan finns olika nivåer av sponsorskap.
För anmälan av sponsorskap, vänligen klicka på länken nedan:
https://www.npog-nsa2022.se/sponsors/
För frågor, vänligen kontakta Lina Sarenius, Akademikonferens som hanterar
administrationen för konferensen: e-post: npog-nsa2022@akademikonferens.se
Telefon: direkt +46 18 67 10 34. Växel +46 18 67 10 03.
Varmt välkommen önskar organisationskommittén,
Kristina Teär Fahnehjelm, Stefan Löfgren, Jan Ygge, Agneta Wallin, Kerstin Hellgren, Ulrika
Lidén och Jonas Blohmé (NSA)

PLATINUMSPONSOR - 90 000 SEK
__________________________________________________________


12 kvm utställningsyta där kaffe och luncher serveras. Möjlighet att välja monterplats
före övriga sponsorer



6 fria deltagarregistreringar



30 minuters industrisymposium (lokal och standardteknik ingår)
Programpunkten publiceras på NPOG-NSA´s hemsida. Föreläsare samt ev.
uppkomna kringkostnader bekostas av Sponsorn. Tiden för symposierna fördelas av
arrangörerna



Tillgång till Appfunktionen ”Fråga moderator”. Instruktion ingår om bokat och beställt
efter överenskommen tidpunkt.



En fri insides, - helsidesannons i slutligt program för Platinumsponsorer alternativt
sponsorns företagsbeskrivning med möjlighet att lägga länk eller film i
konferensappen (beroende på om program kommer att tryckas- ej bestämt)



Sponsorns logotyp på konferenshemsidan samt i konferensappen. Sponsorer får en
länk till egen hemsida från konferensens hemsida



Sponsorns logotyp på välkomst- och hänvisningsskyltar som produceras för mötet

GULDSPONSOR - 60 000 SEK
__________________________________________________________


6 kvm utställningsyta där kaffe och luncher serveras. Plats väljs näst efter
Platinumsponsorer



20 minuters industrisymposium (lokal och standardteknik ingår)
Programpunkten publiceras på NPOG-NSA´s hemsida. Föreläsare samt ev.
uppkomna kringkostnader bekostas av Sponsorn. Tiden för symposierna fördelas av
arrangörerna



4 fria deltagarregistreringar



En fri insides, - helsidesannons i slutligt program för Guldsponsorer alternativt
sponsorns företagsbeskrivning med möjlighet att lägga länk eller film i
konferensappen (beroende på om program kommer att tryckas- ej bestämt)



Sponsorns logotyp på konferenshemsidan samt i konferensappen. Sponsorer får en
länk till egen hemsida från konferensens hemsida



Sponsorns logotyp på välkomst- och hänvisningsskyltar som produceras för mötet
(näst efter Platinumsponsor i storlek)

SILVERSPONSOR - 40 000 SEK
__________________________________________________________


4 kvm utställningsyta där kaffe och luncher serveras. Plats väljs näst efter Platinumoch Guldsponsorer.



2 fria deltagarregistreringar



En fri halvsida, insidesannons i slutligt program för Silverponsorer alternativt
sponsorns företagsbeskrivning med möjlighet att lägga länk eller film i
konferensappen (beroende på om program kommer att tryckas- ej bestämt)



Sponsorns logotyp och presentation i konferensappen.



Erkännande som Silversponsor i alla trycksaker och på
konferensens hemsida . Sponsorer får en länk till egen hemsida från årsmötets
hemsida.



Sponsorns logotyp på välkomst- och hänvisningsskyltar som produceras för mötet.
Silversponsorers logotyper publiceras näst efter Platinum - och Guldsponsorer i
storlek

ÖVRIGT OCH AVBOKNINGVILLKOR
__________________________________________________________


Alla priser är exklusive moms.



Avbokningsvillkor:



Avbokning måste ske skriftligen till:
npog-nsa2022@akademikonferens.se
Vid avbokning fram till 1/5-2022 debiteras en avbokningsavgift om 10% av
bokningsvärdet.
Avbokning senast 1/6-2022 – en avbokningsavgift om 50% av bokningsvärdet utgår.
Avbokning från 2/6-2022 – ingen återbetalning utgår.




