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Varmt välkommen 
till HLR 2023
Hur undviker vi att människor dör av drunkning? 

Årligen dör ungefär 236 000 människor på grund av drunkning i världen varav 99 personer 
omkom i drunkningsolyckor i Sverige 2021. Hur skulle då en svensk nationell handlingsplan för 
att minska antalet drunkningar se ut? 

Svaret på det tillsammans med föreläsningar om allt från drunkningsfysiologi till 
drunkningskedjan räddar liv får du på Svenska Livräddningssällskapets och HLR-rådets 
gemensamma temakongress 13-14 juni 2023 vid Tylösand. Vi erbjuder även ett gäng 
föreläsningar om hur kyla, hypotermi, påverkar kroppen och naturligtvis bjuder vi även på det 
senaste inom HLR.  

Häng med på en unik kongress som varvar hands-on tekniker med djuplodande föreläsare på 
platsen som satte livräddning på sverigekartan, Tylösand. 

I samband med kongressen arrangeras en utställning där ni kommer att möta deltagarna som 
på olika sätt arbetar för ett hjärtsäkert Sverige. Kaffepauser samt kaffe efter lunchen kommer 
att serveras i utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna. 

Missa inte detta tillfälle att marknadsföra era produkter, tjänster och företag!

. 

Varmt välkommen till HLR2023 – om drunkning & hypotermi

M e r  i n f o r m a t i o n  o m  k o n g r e s s e n  f i n n s  p å  w w w . h l r k o n g r e s s . n u 

http://www.hlrkongress.nu
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Utställningsplats – 20.000:-

• Utställningsyta, 4 m² (2x2m) inklusive ett bord, en stol samt el-anslutning 10A/220 v

• Företagets logotyp och länk på kongressens hemsida

• 1 kongressregistrering är inkluderat för varje bokad 4m²

Placering sker efter ”först till kvarn” principen.

Extra utställningsyta - 2 800 kronor/m²

Extra utställarkort* á 1 200 kronor (inklusive lunch & kaffe) 

Kongressmiddag* á 800:- 
* 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
Hotell Tylösand
Tylöhusvägen 28
Halmstad
W: https://www.tylosand.se/
 

VIKTIGA DATUM OCH PRELIMINÄRA TIDER 

Måndag 12 juni 13.00-18.00 Inflyttning 

Tisdag 13 juni 7.00-9.00 Inflyttning, Registrering & kaffe

  9.00-16.30 Kongressprogram dag 1

  19.00 Kongressmiddag 

Onsdag 14 juni 9.00-16.30  Kongressprogram dag 2 

  15.15 Utflyttning (efter sista kaffepausen)

UTSTÄLLNINGSOMRÅDE
Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till kongresshallen. Kaffepauser samt kaffe 
efter lunchen kommer att serveras i utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta 
deltagarna.  

IN- OCH UTFLYTT
Inflytt är möjlig från kl. 13.00 måndagen den 12 juni via konferensentrén.

Utflytt är tillåten från 15.15 (efter sista kaffepausen) den 14 juni.

ANMÄLAN OCH HOTELLBOKNING
Varje utställningspaket inkluderar en kongressregistrering. Extra utställarkort inklusive kaffe & 
luncher går att köpa till. All utställande personal ska anmäla sig via en speciell anmälningslänk som 
kommer skickas ut till kontaktperson efter inkommen utställaranmälan. 

Hotellrum på Hotell Tylösand 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 bord* med duk, 1 stol samt tillgång till el och trådlöst internet.
* Konferensbord 50x120cm 

http://www.hlrkongress.nu
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VILLKOR

Produktion och leveranser
Leveranser av gods till montern:
Gods som skickas till Hotell Tylösand kan tas emot tidigast från den 8 juni på nedan leveransadress.

Hotell Tylösand
Att: HLR 13-14 juni + Utställande företag + kontaktperson
Tylöhusvägen 28
302 73 Halmstad

Leveranser av material till konferenskasse:
Skickas till:
Hotell Tylösand
Att: HLR 13-14 juni + Istopp i kasse
Tylöhusvägen 28
302 73 Halmstad

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 9 juni) kan vi inte garantera ilägg. 
 

Avbokningsregler
Eventuell avbokning måste ske skriftligen till Sweden MEETX AB. Paketet är avbokningsbart fram 
till och med 28 februari, 2023 minus en administrationsavgift på 10%. Från och med 1 mars, 2023 är 
anmälan bindande och ingen återbetalning kan göras.  

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. 

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 epost-adress 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. 

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

För frågor och information tveka inte att kontakta kongressekretariatet;

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

https://meetx.se/integritetspolicy/
mailto:hlr@meetx.se

