Välkommen att ställa ut!
Vi vill härmed välkomna er alla till Medicinteknikdagarna som Svensk Medicinteknisk
Förening (MTF) arrangerar för artonde året, denna gång med Luleå tekniska universitet
och Region Norrbotten som lokala värdar. Efter två år där konferensen arrangerats i
digitalt format ser vi nu fram emot att kunna träffas igen för att lyssna till inspirerande
plenarföreläsningar, ta del av nya medicintekniska lösningar som skapar nytta i vården,
aktuell forskning på området, leverantörspresentationer, och mycket mer.

Årets tema: Vård på distans
Årets tema är vård på distans och den omställning som har påbörjats kring god och
nära vård för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården. Även
patientperspektivet och personcentrerad vård kommer belysas under konferensen.
Dessutom kommer MTFs nyinrättade vetenskapliga råd bestående av flera yngre
framstående svenska medicintekniska forskare lyfta fram internationella trender.

Medicinteknikdagarna ser fram emot att se er som utställare i Luleå!

Fredrik Nikolajeff

Johan Lindbladh

Ordförande MTF/Ordförande Organisationskommittén

Utställnings- och sponsorpartner

Om Medicinteknikdagarna
Medicinteknikdagarna, MTD, är kanske Sveriges viktigaste mötesplats för medicinsk
teknik.
Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska
ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska
forskare, patientföreträdare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter,
landets medicintekniska kluster och branschorganisationer.
Under MTD kan man ta del av det senaste på såväl utrustnings- som
forskningsfronten, de senaste medicintekniska lösningarna samt delta i kurser riktade
till medicintekniska ingenjörer.
Ambitionen är att Medicinteknikdagarna 2022 skall
stimulera till ökat kunskapsutbyte, nätverkande,
samverkan och fortsatt utveckling av
medicintekniken i Sverige.
Kongressen arrangeras årligen, i en ny svensk stad
varje år och lockar 300-400 deltagare, där av ca 40
utställare och sponsorer.

Kulturens hus – en modern kongressanläggning
Kulturens hus är centralt beläget i Luleå med
någon minuts gångavstånd till allt. Huset
inrymmer stadsbibliotek, konsthall, Turistcenter,
konsertsalar, multifunktionella foajéer i tre plan,
konferensfaciliteter samt café och restaurang.
Kulturens hus har dessutom en vacker utsikt över
Luleås Norra hamn.

Utställning
Som vanligt anordnas en utställning i anslutning
till konferensen där ni är välkomna att ställa ut.
Utställningen är en öppen utställning utan monterväggar. Utställningen kommer att vara i foajéerna
på plan 4 och 5, i direkt anslutning till den stora
plenisalen och seminariesalarna på Kulturens Hus i
Luleå.
I år kommer det att arrangeras ett Speakers corner på plan 5 där Guld- och Silversponsorer
är välkomma att presentera under kaffepauserna.
Plenisalen har två ingångar och seminariesalarna ligger i direkt anslutning till utställningen,
vilket kommer att ge ett riktigt bra flöde. Det kommer att erbjudas fina möjligheter att få
träffa deltagarna. Luncher och kaffe serveras i utställningen.
Platserna är begränsade så boka redan nu!

Våra utställarpaket
Guld, 51 000 kr
• Yta: 5x2 m
• 2 bord á 140*70 cm med överdrag samt 2 stolar
• Fri registrering för 4 medarbetare inklusive välkomstmottagning, luncher och kaffe
• Företagslogotyp på webbplatsen med länk till er företagssida
• Möjlighet till företags- /produktpresentation i speakers corner
• Annons helsida i den digitala programboken
• Logotyp presenteras i PowerPoint under pauser i programmet
• Möjlighet till företags-/produktpresentation under dedikerad programtid

Silver, 25 500 kr
• Yta: 3x2 m
• 1 bord á 140*70 cm med överdrag samt 1 stol
• Fri registrering för 2 medarbetare inklusive
välkomstmottagning, luncher och kaffe
• Företagslogotyp på webbplatsen med länk till er
företagssida
• Möjlighet till företags- /produktpresentation i
speakers corner
• Annons halvsida i den digitala programboken

Brons, 15 500 kr
• Yta: 2x1,5 m
• 1 bord á 140*70 cm med överdrag samt
1 stol
• Fri registrering för 1 medarbetare
inklusive välkomstmottagning, luncher
och kaffe
• Företagsnamn i den digitala
programboken
• Företagsnamn på webbplatsen

Fakta
Datum och plats: Utställningen hålls öppen 56 okt 2022 på Kulturens Hus i Luleå.
Utställningstider: Utställningen öppnar
onsdag morgon och stänger torsdag efter
eftermiddagskaffet.
Hemsida/Program/Hotell:
https://www.medicinteknikdagarna.se/
Programmet uppdateras efterhand.
Anmälan att boka utställarpaket
(monterplats): Anmälan görs här.
Anmälan av monterpersonal som ingår:
Anmälan av de representanter som ingår i
respektive utställarpaket görs här.

Anmälan av extra monterpersonal:
Det finns möjlighet att ta med extra
medarbetare.
Kostnad per person: 1900 kr inklusive
luncher, kaffe samt välkomstmottagning
tisdagen den 4 oktober.
Anmälan görs här.
Välkomstmottagning: Vetenskapens Hus
tisdag 4 oktober kl 18:00-21:00 (ingår)
Konferensmiddag på Elite Stadshotellet:
onsdag 5 oktober kl 19:00
Pris: 985 kr
Registrering till middagen görs via
anmälningsformuläret när ni anmäler era
företagsrepresentanter.

Utställningsvillkor:
Vid anmälan kan man ange önskemål om utställarplats. Beställningar hanteras i
turordning allt efter som de kommer in. Alla priser är exklusive moms. En
anmälningsavgift om 3000 kr faktureras vid
beställning mot faktura på 30 dagar netto.
Resterande belopp (utställaravgiften -3000kr)
betalas mot ny faktura 90 dagar innan
kongressen. Alla fakturor e-postas som
standard. Mötet följer gällande regelverk för
branschen.
Om MTD skulle tvingas att genomföras digitalt så
har du som utställare rätt att avboka din plats och
krediteras utställaravgiften minus
anmälningsavgiften.
Kontakt:
Johan Lindbladh
johan@kongress.se
0733-351 424
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