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Varmt välkommen
till HLR2021!
Nya riktlinjer, nya utbildningsprogram, ny teknik och massor med inspirerande föreläsningar!
Ställ in siktet på Svenska mässan i Göteborg och boka redan nu in den 23-24 November 2021
för Svenska HLR-rådets guidelineskongress.
Framtiden med nya internationella rekommendationer, smarta livräddningssystem och
evidensbaserade utbildningsprogram är verkligen här och nu. Med de främsta föreläsarna
inom hjärtstoppsforskning och implementation i samhälle och sjukvård på plats vill vi bjuda in
just dig till vår hybridkongress.
Vid denna guidelineskongress väljer du att delta antingen via länk eller fysiskt på plats. Vi har
gott om utrymme i Svenska mässans hallar och hoppas att så många som möjligt ska välja att
delta fysiskt i Göteborg under 2 dagars spännande möte.
Träffa kollegor från hela landet, låt dig inspireras och ta del av de senaste riktlinjerna i HLR
och första hjälpen från ILCOR och ERC. Passa även på att sända in er anmälan till vår A-HLR
tävling eller ditt abstract för att presentera din forskning eller projekt som poster eller kortare
föreläsning i vår ”Science box”. Programmet är tillgängligt, och anmälan öppen under Maj
månad.
I samband med den fysiska 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. Ni kommer även att synas
i den digitala plattformen där föreläsningarna kommer att sändas till de deltagare som väljer
att delta digitalt. I plattformen finns även en digital utställning där ni kommer att kunna möta
deltagarna via chatt och videosamtal. Missa inte detta tillfälle att marknadsföra era produkter,
tjänster och företag!
Välj mellan att vara sponsor på tre olika nivåer eller att delta som utställare. Dessutom kan ni
profilera er genom en rad olika sponsormöjligheter. Mer information hittar ni här nedan.
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Varmt välkommen till HLR2021 – framtiden är nu!
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Vi hoppas att detta arrangemang skall väcka ert intresse.
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Mer information om kongressen finns på www.hlrkongress.nu
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Guldsponsor – 150.000:•

Möjlighet till 30 minuters lunchföredrag (”först till kvarn”), sänds även i den digitala plattformen
till deltagare som deltar digitalt OM huvudsalen används

•

Utställningsyta, 16m² (8x2m)

•

Företagets logotyp och länk på kongressens hemsida

•

1 reklamblad i kongressväskan/mappen

•

Företagets logotyp på kongressens mobilwebb

•

3 fria kongressregistreringar

•

2 fria utställarkort (tillgång till utställningen inkl. kaffe & lunch)

•

Digital marknadsföring i rullande schema under kongressen

•

Företagslogo i välkomst e-news som skickas ca. 2 veckor innan kongressen

•

Synlighet i den digitala plattformen

•

Möjlighet att presentera ert företag i en digital monter med bilder, filmer, PDF:er och länkar

•

Möjlighet att möta deltagarna digitalt via chatt och videosamtal i plattformen

Silversponsor – 80.000:•

Utställningsyta, 8m² (4x2m)

•

Företagets logotyp och länk på kongressens hemsida

•

1 reklamblad i kongressväskan/mappen

•

Företagets logotyp på kongressens mobilwebb

•

2 fria kongressregistreringar

•

1 fritt utställarkort (tillgång till utställningen inkl. kaffe & lunch)

•

Digital marknadsföring i rullande schema under kongressen

•

Synlighet i den digitala plattformen

•

Möjlighet att presentera ert företag i en digital monter med bilder, filmer, PDF:er och länkar

•

Möjlighet att möta deltagarna digitalt via chatt och videosamtal i plattformen

Bronssponsor – 40.000:•

Utställningsyta, 6m² (3x2m)

•

Företagets logotyp och länk på kongressens hemsida

•

1 reklamblad i kongressväskan/mappen

•

Företagets logotyp på kongressens mobilwebb

•

1 fri kongressregistrering

•

1 fritt utställarkort (tillgång till utställningen inkl. kaffe & lunch)

•

Digital marknadsföring i rullande schema under kongressen

•

Möjlighet att presentera ert företag i en digital monter i den digitala plattformen med bilder, filmer,
PDF:er och länkar

•

Möjlighet att möta deltagarna digitalt via chatt och videosamtal i plattformen
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Utställningsplats – 20.000:•

Utställningsyta, 4 m² (2x2m)

•

Företagets logotyp och länk på kongressens hemsida

•

1 utställarkort (inkl. kaffe & lunch) är inkluderat för varje bokad 4m²

•

Möjlighet att presentera ert företag i en digital monter i den digitala plattformen med bilder, filmer,
PDF:er och länkar

•

Möjlighet att möta deltagarna digitalt via chatt och videosamtal i plattformen

Placering sker efter sponsornivå samt efter ”först till kvarn” principen.

Extra utställningsyta - 2 800 kronor/m²
Extra utställarkort* á 1 200 kronor (inklusive lunch & kaffe)
Kongressmiddag* á 800:- (endast tillgängligt för de med full
kongressregistrering)
* anmälan till kongressen och middagen samt hotellbokning görs via speciell länk som skickas ut efter
inkommen anmälan.

Övriga sponsormöjligheter
•

Istopp i kongressväska/mapp (ex handsprit, minttabletter, flyer etc) – 10.000:- (istopp
tillhandahålls av sponsor)

•

Vattenflaska med logo (för påfyllning) – 15.000:-

•

Block & penna (tillhandahålls av sponsor)

Moms tillkommer med 25% på alla ovanstående priser
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KONGRESSANLÄGGNING
Svenska Mässan
Entré 8
Göteborg
W: https://svenskamassan.se/

VIKTIGA DATUM OCH PRELIMINÄRA TIDER
Måndag 22 november
Tisdag
23 november
		
		
Onsdag 24 november
		

13.00-18.00
07.00-09.00
09.00-17.30
19.00
09.00-16.30
16.00

Inflyttning
Inflyttning, Registrering & kaffe
Kongressprogram dag 1
Kongressmiddag (TBA)
Kongressprogram dag 2
Utflyttning (efter sista kaffepausen)

UTSTÄLLNINGSOMRÅDE
Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till kongresshallen. Kaffe och lunchpauser
har integrerats i utställningen för att maximera möjligheten för sponsorer och utställare att möta
deltagarna.

IN- OCH UTFLYTT
Inflytt är möjlig från kl. 13.00 måndagen den 22 november. Entré 1 går enkelt att nå från
parkeringshuset Focus, efter gångbron (plan 2 i p-huset) ta till höger, här finns entré 1, passera genom
transport och Service Center för att komma till hall D och E.
Utflytt är tillåten från 16.00 (efter sista kaffepausen) den 24 november.

ANMÄLAN OCH HOTELLBOKNING
Varje paket inkluderar ett visst antal kongressregistreringar samt utställarkort inklusive kaffe &
luncher. All utställande personal ska anmäla sig via en speciell anmälningslänk som kommer skickas
ut till kontaktperson efter inkommen anmälan.
Ett antal hotellrum på Gothia Towers har förbokats för kongressen med förhandlade priser, hotellrum
bokas i samband med anmälan online. Mer info om hotellet kan du hitta på hemsidan www.
hlrkongress.nu

BESTÄLLNING AV MÖBLER & UTRUSTNING
I varje monterplats ingår 1 konferensbord 120x70cm, 1 stol samt tillgång till el och trådlöst internet.
För att beställa möbler, teknik och annan utrustning samt vid frågor angående monterutrustning och
praktiska frågor kring inflytt, utflytt, leveranser etc. vänligen kontakta Türkan Yerlikaya på After Sales
031-708 81 30 eller Turkan.Yerlikaya@svenskamassan.se
Utställarförsäkring (1450 ex. moms) är obligatorisk vid utställning på Svenska Mässan, denna bokas
och betalas tillsammans med övrig utrustning, om försäkring redan finns behöver detta intygas via
inskickat intyg.
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VILLKOR
Integritetspolicy

Produktion och leveranser

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 epostadress 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 bockar i rutan
”Jag godkänner och har läst integritetspolicyn”
i våra anmälningsformulär godkänner du att
vi lagrar dina uppgifter enligt kongressens
integritetspolicy.

Leveranser av gods till montern:
Gods som skickas till Svenska Mässan kan tas
emot tidigast från den 15 november på nedan
leveransadress – allt gods som ska levereras/
hämtas upp måste föranmälas via denna länk det
tillkommer en kostnad för lastning/lossning 377:ex. moms per lastning/lossning av pall, för paket
är kostnaden 292:- ex. moms.
Svenska Mässan/Gothia Towers
Att: HLR 23-24 nov + Utställande företag/
monternummer
Mässans gata 6
412 51 Göteborg
Leveranser av material till konferenskasse:
Skickas till:
Svenska Mässan/Gothia Towers
Att: HLR 23-24 nov + istopp i kasse
Mässans gata 6
412 51 Göteborg

Sweden Meetx AB och arrangören HLR rådet
är gemensamt personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. Läs hela
integritetspolicyn för kongressen här >>

I de fall utställaren ska leverera ett ilägg till
kongresskassen, tar vi inte ansvar för sena
leveranser. Material som ej är oss tillhanda i tid
(senast den 19 november) kan vi inte garantera
ilägg.

För frågor och information tveka inte att kontakta
kongressekretariatet;

Avbokningsregler

Sweden Meetx
Epost: hlr@meetx.se
Tel: 031-708 86 90

Eventuell avbokning måste ske skriftligen till
Sweden MEETX AB. Paketen är avbokningsbara
fram till och med 31 augusti, 2021 minus en
administrationsavgift på 10%. Från och med 1
september, 2021 är anmälan bindande och ingen
återbetalning kan göras.
Om det INTE är tillåtet eller möjligt att hålla en
fysisk kongress i Göteborg kommer kongressen
att genomföras digitalt och diskussioner kommer
att föras angående prisnivå samt innehåll
i paketen, ev. mellanskillnad kommer att
återbetalas.

Betalningsvillkor

Fakturering sker löpande, faktura kommer
att skickas efter att Sweden MEETX mottagit
anmälan online med 30 dagars betalning. Om
betalning inte inkommer i tid reserverar vi oss
rätten att sälja utställningsplatsen till annat
företag.
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