
 

 

 
Inbjudan till utställare 
Reproduktiv hälsa 2018 

 
15 - 16 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm 

 

 

Vår mötesplats för kunskap och kompetens inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.    

I år har konferensen temat: Igår, idag och imorgon. Själva grunden i temat är naturligtvis Sexuell 
reproduktiv och perinatal hälsa och rättigheter med ett extra fokus på barnmorskan. Vi står inför stora 
utmaningar inom framtidens hälsovård och barnmorskan är viktig ur ett folkhälsoperspektiv och för 
den enskilda individen. I år vill vi belysa vår viktiga historia som ligger till grund för där vi är idag, låta 
duktiga forskare presentera sina senaste fynd som speglar nutid och tillsammans blicka framåt och vara 
visionära men en stadig fot i vår historia och mylla.  

Vi vänder oss till alla som arbetar inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, inom 
mödrahälsovård, förlossningsvård, eftervård, gynekologi och abortvård, vid ungdomsmottagningar. De 
allra flesta kommer att vara barnmorskor men även undersköterskor och läkare är välkomna. Vi räknar 
med 400-500 deltagare. 

Varmt välkomna!  
 
Mia Ahlberg 
Förbundsordförande 
 

 
 
 

  



 
 

Utställarpaket 1 
 

• Utställningsyta*, 10 kvm (5x2 m) 

• Logotyp på konferensens hemsida och i program 

• 1 reklamblad i konferenskasse   

• 2 fria konferensregistreringar (inklusive lunch och kaffe) 
 

*1 bord (180x80), 2 stolar, tillgång till el (1-fas, 230V, 10 A) och trådlöst internet  
 
Pris: 30 000 kr       
 

Utställarpaket 2 
 

• Utställningsyta*, 4 kvm (2x2 m) 

• Logotyp på konferensens hemsida och i program  

• 1 fri konferensregistrering (inklusive lunch och kaffe) 
 

*1 bord (180x80), 2 stolar, tillgång till el (1-fas, 230V, 10 A) och trådlöst internet  
 
Pris: 15 000 kr 
 
 

• Extra utställningsyta för utställningspaket går att köpa till 2500 kr per kvm. 

• Extra utställarkort (inklusive lunch & kaffe) till personal som bemannar utställningen kostar 
1150 kr/pers. 

 
 

Andra sponsormöjligheter 
  

• Lunchseminarier                                              25 000 kr 
Om ni önskar arrangera ett lunchseminarium bör det inte vara mer än 45 minuter långt. 
Seminariet läggs in i programmet med uppgift om arrangör.  
Endast två seminarier kan hållas, ett per dag. 
 

• Reklamblad/produkt i konferenskasse  5 000 kr  
 

 
Moms tillkommer med 25% på alla ovanstående priser 
 
Marknadsföring av bröstmjölksersättning och dinappar är inte tillåtet vid Reproduktiv hälsa 2018. 
 
UTSTÄLLNINGSOMRÅDE 
Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till huvudföreläsningssalen och de parallella 
lokalerna. För- och eftermiddagskaffe samt kaffe efter lunchen serveras i utställningen för att maximera 
möjligheten för utställare att möta deltagarna.  
 
 
 
 
 
 
 



 
VIKTIGA DATUM OCH PRELIMINÄRA TIDER  
 
Tisdag 15/5   07.00 – 10.00 Inflyttning, registrering & kaffe 
   10.00 – 17.00 Konferensprogram dag 1 
   19.00  Konferensmiddag 
 
Onsdag 16/5  08.30 – 17.00 Konferensprogram dag 2  
  Ca 15.30 Utflyttning (efter sista kaffepausen)   
 
GODSMOTTAGNING 
Münchenbryggeriet 
Söder Mälarstrand 53, 118 25 Stockholm  
Märk godset med: Reproduktiv hälsa 2018, Företagsnamn 
Notera! Gods tas emot tidigast en vecka innan event och tillkommande kostnad för 
godshantering är 750:-/gods.  
 
BESÖKSADRESS 
Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm 
 
INTERNET 
Trådlöst finns och lösenord lämnas på plats.  
  
MONTERPLACERING & INREDNING 
I paketen ingår 1 konferensbord med vit duk (180x80), 2 stolar samt el-anslutning (1-fas, 230V, 10 A). 
Utställningsyta fördelas efter paketnivå och sedan enligt ”först till kvarn” principen. 
 
ÖVRIGA BESTÄLLNINGAR TILL ERT UTSTÄLLARPAKET 
https://www.lyyti.fi/reg/Reproduktiv_halsa_2018 
Kontaktperson: Martin Molinder, martin.molinder@m-b.se 
 

ANMÄLAN OCH HOTELLBOKNING 
Varje paket inkluderar ett visst antal konferensregistreringar inklusive kaffe och luncher. All utställande 
personal ska anmäla sig via en speciell anmälningslänk som kommer skickas ut till kontaktperson efter 
påskrivet kontrakt.  
 
Ett antal hotellrum i olika priskategorier har förbokats för konferensen med förhandlade priser, 
hotellrum bokas i samband med anmälan online. Mer info om hotellen kan du hitta på hemsidan 
senare. 
 
VILLKOR 
Betalningsvillkor 
Fakturering sker löpande, faktura kommer att skickas efter att Sweden MEETX mottagit påskrivet 
kontrakt med 30 dagars betalning. Om betalning inte inkommer i tid reserverar vi oss rätten att sälja 
utställningsplatsen till annat företag.  
 
Produktion och leveranser 
I de fall utställaren ska leverera ett ilägg till konferenskassen, tar vi inte ansvar för sena leveranser. 
Material som ej är oss tillhanda i tid kan vi inte garantera ilägg, det är utställarens uppgift att ansvara för 
att leverans kommer fram i tid.   
 
Avbokningsregler 
Eventuell avbokning måste ske skriftligen till Sweden MEETX AB. Paketen är avbokningsbara fram till 
och med 15 januari, 2018 minus en administrationsavgift på 10 %. Efter 16 januari är anmälan 
bindande och ingen återbetalning kan göras.  
 

mailto:martin.molinder@m-b.se


 
 
_____________________________________________________________________ 
 
KONTAKT 
För frågor och information tveka inte att kontakta oss: 

 
Konferenssekretariat   
Sweden MEETX AB  
Att: Reproduktiv hälsa 2018 
412 94 Göteborg     
E-mail: reproduktivhalsa@meetx.se       
Tele: 031-708 86 90  
 

      
     

  
Konferensanläggning  
Münchenbryggeriet 
Torkel Knutssonsgatan 2 
118 25 Stockholm   
Kontaktperson: Martin Molinder, martin.molinder@m-b.se , tel 070-739 02 88 
www.m-b.se   
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