
Sponsor- och utställarinbjudan



Välkommen som sponsor och/eller utställare på 
Vårmöte i Klinisk Kemi 24-26 april 2018!
Den 24 - 26 april 2018 är det dags för Vårmöte i Klinisk Kemi 2018. 

I samband med vårmötet ges möjligheter att medverka som sponsor och utställare. Vårmötet kommer att 
vara på Uppsala Konsert och Kongress (UKK) och utställningen kommer att vara på två våningsplan i 
anslutning till Vårmötets olika aktiviteter. 

De våningsplan man når med rulltrappor är förutom bottenplanet, plan 3 och plan 6 och det är på plan 3 
och plan 6 som vårmötet kommer äga rum och där kommer också utställningen att vara.

Programutbudet kommer vara brett och djupt, med både historiska tillbakablickar och spännande 
framtidsspaningar. Naturligtvis kommer fokus ligga på praktiska tillämpningar, som förhoppningsvis kan 
inspirera till förbättringsarbetet hemma på laboratoriet. Vi lyfter fram viktiga beröringspunkter mellan 
klinisk kemi och klinisk farmakologi, och hur forskning och rutinverksamhet integreras i verksamheten. 

Uppsala Konsert och kongress

Uppsala Konsert & Kongress - mitt i Uppsala ett stenkast från Uppsala resecentrum med järnvägsstation 
och bussterminal - har sedan invigningen 2007 blivit en av nordens mest omtalade, uppskattade och fram-
gångsrika mötesplatser för kultur och näringsliv. UKK är ett levande allkonsthus, beläget mitt i en snabbt 
växande storstad där kreativitet, kultur och inspiration, forskning och företagande frodas.

Läs mer på http://www.ukk.se 
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Sponsrings- och utställarmöjligheter 
Under Vårmötet finns flera sätt att sponsra och ställa ut, så det passar olika behov och budgetar.  

Utställarpaket 1 - Guldsponsor Plan 3   75 000 SEK (exkl moms)
Begränsat till 1 st sponsorer    

• Utställningsyta 3x2m plan 3 precis ovanför trappen (i direkt anslutning till Pausbar)
• Eluttag
• Tillgång till WiFi
• Fyra företagsrepresentanter inkluderade till alla aktiviteter, luncher och mingelkväll. Kostnad för 
 middagsbankett tillkommer. 
• Exponering som Guldsponsor med logga på Vårmötets websida, med valfri klickbar länk
• Exponering som Guldsponsor med logga i det tryckta programmet
• Ett A4 med företagsinformation i kongressväskan
• Exponering av företagslogo på Powerpoint i föreläsningssalarna i samband med start och slut av 
 varje session.
• Logga i splash i mobilappen
• Exponering i mobilappen med logga och valfri text (”annons”)
• Företagslogo tryckt på kongressväskan.

Utställarpaket 2 - Guldsponsor Plan 6    75 000 SEK (exkl moms)
Begränsat till 4 sponsorer

• Inom guldsponsorgruppen väljer man utställarplats i den ordning man anmäler intresse.
• Utställningsyta på plan 6; 5x2m (3 st) eller 4x3m (1 st) 
• I övrigt samma som utställarpaket 1

Utställarpaket 3 - Silversponsor    38 000 SEK (exkl moms)
Begränsat till 7 sponsorer

• Inom silversponsorgruppen väljer man utställarplats i den ordning man anmäler intresse.
• Utställningsyta på plan 6; 3x2 m (6 st) eller 5x1 m (1 st).
• Eluttag 
• Tillgång till WiFi
• Två företagsrepresentanter inkluderade till alla aktiviteter, luncher och mingelkväll. Kostnad för 
 middagsbankett tillkommer.  
• Exponering som Silversponsor på Vårmötets webbsida 
• Exponering av företagsnamn på Powerpoint i föreläsningssalarna i samband med start och slut av 
 varje session. Logotypen blir mindre än guldsponsorernas.
• Exponering i mobilappen med logga och valfri text (”annons”)

Utställarpaket 4 - Utställare     13 000 SEK (exkl moms)
 
• Utställningsyta 2x1 m
• Eluttag
• Tillgång till WiFi
• En företagsrepresentant inkluderad till alla aktiviteter, luncher och mingelkväll. Kostnad för 
 middagsbankett tillkommer.  
• Exponering som utställare på Vårmötets webbsida
• Möjlighet att utöka utställningsytan med ytterligare 2x1 m för 8.000 kr
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Tilläggstjänst - Annonserad tid i programmet

• Föredraghållande/seminarium inom avsedd industrisession;
 2 st Frukostseminarium onsdag 8:00-8:20 (plats för 48-58 personer).      8 000 SEK för 20 min
 2 st Lunchseminarium onsdag  (plats för 58-120 personer).    18 000 SEK för 40 min
 4 st Lättmiddagsseminarium (efter ord mötestid) 
        tisdag och onsdag (plats för 48-58 personer).         18 000 SEK för 40 min
 5 st tisdag 10:00 – 11:30 Parallellseminarium* (plats för 58 personer).          6 000 SEK per 15 min
 6 st onsdag 10:00 – 11:45 Parallellseminarium* (plats för 58 personer).        6 000 SEK per 15 min
 
• Föredrag inom vetenskapligt program (plats för 120-500 personer). 30 000 SEK för 15 min
 Medverkan förutsätter att ämnet passar in i vald session (avgörs av 
 ansvarig för det vetenskapliga programmet).  För att boka någon av 
 dessa, kontakta organisationskommittén på klinkem2018@akademikonferens.se

• Mindre sammankomster i rum för 10-12 personer kan ordnas     2 000 SEK per 15 min

*Parallellseminarium innebär att det pågår parallellt med det vetenskapliga programmet.

Ytterligare möjligheter till exponering

Utöver ovanstående utställarpaket finns även möjlighet att exponera sitt varumärke via dessa kanaler:

Namnskyltsband     5 000 SEK + produktionskostnader

Namnskyltsbandet delas ut till alla som registrerar sig för att hänga sin namnskylt i runt halsen och ska bä-
ras under hela mötet. Sponsorn ansvarar för produktion och ev kostnader. Detta är begränsat till en 
sponsor. Först-till-kvarnen-principen råder.

Anteckningsblock och pennor   5 000 SEK + produktionskostnader

Anteckningsblock och penna kommer att läggas i konferensväskorna som delas ut till alla deltagare i 
samband med registreringen. Sponsorn ansvarar för produktion och ev kostnader. Detta är begränsat till en 
sponsor. Först-till-kvarnen-principen råder.

Ilägg i konferensväska     3000 SEK
Ett A4 med företagsinformation i kongressväskan

Utställning

Det finns plats för utställningsmontrar på två våningsplan på UKK. Plan 3 och plan 6. 

På plan 3 finns en monteryta precis ovanför trappen för en guldsponsor samt ett antal monterplatser för 
utställare enl utställarpaket 4 utanför Sal C där delar av programmet kommer äga rum.

På Plan 6 finns ytor för övriga guldsponsorer, för silversponsorerna samt ett antal monterplatser för 
utställare enl utställarpaket 4 runt om på hela våningsplanet.
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Planritningar och monterplatser

Plan 3
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Plan 6
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Praktisk information
Utställningens öppettider
Tisdag 24 april kl 12:00 - 18:00
Onsdag 25 april kl 7:30 - 18:00
Torsdag 26 april kl 7:30 - 14:00

Tid för att bygga upp och riva montrar
Uppbyggnad tisdag 24 april kl 7:00 - 12:00
Rivning torsdag 26 april kl 14:00 - 17:00

Bokning av utställarpaket och kontakt
För att boka något av utställarpaketen, gå in på http://reg.akademikonferens.se/klinkem2018/sponsor  
och följ anvisningarna. Först-till-kvarnen-principen råder.

Betalning
Avgiften betalas mot faktura vid bokningen. Betalningsvillkor 30 dagar.
Sker inte betalning i tid kommer utställningsytan att ställas till förfogande för andra företag.
Vid avbokning fram till den 1 februari återbetalas avgiften minus 30% i avbokningsavgift.
Efter den 1 februari kan tyvärr ingen återbetalning ske.

Registrering och boende
Registreringen kommer att öppna i november. 
Alla som bokat utställarpaket kommer att få information om registrering och boendemöjligheter när den 
finns. 

LEVERANSADRESS FÖR MONTERMATERIAL OCH HANTERING AV GODS
Uppsala Konsert & Kongress ligger centralt vid Vaksala torg, cirka 200 meter från Centralgaraget och 
Resecentrum med flygbussar och tåg.

För att lösa lagring och förvaring på ett säkert sätt tar vi emot gods tidigast dagen före evenemanget eller 
annan tid efter överenskommelse. Meddela vaktmästare eller konferensreception i förväg vilket gods som 
kommer, när det kommer och var du vill ha det placerat.

Vaktmästare 018-727 90 58, 0768-30 47 92
Konferensreception 018-727 90 27
Fax konferensreception 018-727 90 25

Godsförsändelser leveransadress
Uppsala Konsert & Kongress
Godsmottagning
”Vårmöte i Klinisk Kemi”
Roslagsgatan 6
753 27 Uppsala  

Märkning av gods
Skriv ordet ”Konferens” på godset
Ange datum för konferensen - 24-26 april
Ange er kontaktperson och telefonnummer
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I- och urlastning
All i- och urlastning sker via lastkajen mot Roslagsgaten eller entrén mot Vaksala torg. 
Tillfälligt parkeringstillstånd i direkt anslutning till UKK kan vid särskilda behov erhållas, kontakta 
konferensreceptionen 018-727 90 27.

Det är inte tillåtet att tejpa upp informationsmaterial på anläggningens väggar eller fönster.

Hantering av stora gods
Mottagning och retursändning av stora försändelser som pall eller bur debiteras per enhet. Det gäller både 
före och efter utställningen. Hantering av stora gods kostar 500 kr/enhet (exkl moms).

Pallyft och gaffeltruck
Pallyft finns att låna på UKK, men däremot inte gaffeltruck.

Lasthiss mått
Bredd 199 cm, djup 550 cm, höjd 249 cm.
Borttransportering
När utställningen är slut ska godset i möjligaste mån transporteras bort
samma dag. Om det inte går, stäm av med konferensavdelningen.

Försäkring vid transport och förvaring av gods
Utställaren (och alltså inte Vårmötet eller UKK) ansvarar för utställda föremål, dekorationer och övrigt 
material. Utställaren bör därför teckna en försäkring.

Postadress
Uppsala Konsert & Kongress
753 75 Uppsala
Besöksadress
Vaksala torg 1, Uppsala

Övrigt
För mer information eller frågor kontakta Akademikonferens på
klinkem2018@akademikonferens.se  
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MONTERINREDNING
Mindustry AB har satt samman ett grundutbud av monterinredning som vi tillhandahåller. 
Detta är ett bassortiment, behöves ytterligare hjälp eller har ni frågor angående material är 
ni välkommen att kontakta oss.

UTHYRNINGSVILLKOR
Beställningar ska vara oss tillhanda senast 10 arbetsdagar innan eventet äger rum. Senare 
beställningar debiteras enligt gällande pristillägg för sen beställning (+50%). Fakturering-
savgift på 50 kr.

Eventuell åverkan på uthyrt material som åsamkats under hyrestiden debiteras kunden. 
Beställt material levereras och hämtas i beställarens monter.

Reservation:
Beställd produkt kan eventuellt skilja något från bild men ersätts då av likvärdig produkt.

Maila din beställning 10 arbetsdagar innan event till maria@mindustry.se

MINDUSTRY AB

UTHYRNINGSSORTIMENT

Mindustry AB · Kungsängsvägen 14
SE-753 23 Uppsala · +46(0)18-17 25 00 

kontakt@mindustry.se · www.mindustry.se



UTHYRNINGSSORTIMENT 

• Beställt material leveraras/hämtas till/från er monterplats
• Senaste beställningsdag 10 dagar före event
• Maila beställningsunderlag till maria@mindustry.se

ART. NR MATERIAL MÄSSHYRA
PRIS EX. MOMS

M1 Barstol 360 kr

M2 Stol
h: 76 cm sitthöjd 45 cm 135 kr

M3 Cafébord
70 cm Ø höjd 70 cm 370 kr

M4 Ståbord
70 cm Ø höjd 110 cm 450 kr

M5 Bord 
b:120 x d:60 x h:70 cm 320 kr

M6 Disk, öppen baksida med ett hyllplan
b:110 x d:60 x h:90 cm 750 kr

M7 Broschyrställ, format A4, 5 fack 500 kr

M8 Papperskorg 50 kr

M9 Mässmatta, ange färg och m2

grå, beige, grön, svart, röd, blå 140:-/m2

E9
55” skärm + stativ
LCD skärm 1128 x 706 mm, höjd stativ 120-180 cm, anslutning HDMI

4700 kr

E10
46” skärm + stativ
LCD skärm 1031 x585 mm, höjd stativ 120-180 cm, anslutning HDMI

3900 kr

E12 Grendosa med 3 uttag 50 kr

O1 Octanorm mässvägg, höjd 2,5m 
Pris per löpmeter vägg. 450 kr/lpm

E11 Spotlight på arm till octanorm mässvägg (20W LED) 230 kr

O2
EasyDrape stativ, pris/del, överliggare + stolpe
Som på bild = 3 delar pris 600:-. Går att montera eget tyg/vepa med 
kardborre på överliggaren.

200 kr/del

O3 EasyDrape draperi 3x3m svart molton tyg 200 kr

Mindustry AB · Kungsängsvägen 14
SE-753 23 Uppsala · +46(0)18-17 25 00 

kontakt@mindustry.se · www.mindustry.se



OCTANORM MONTERVÄGG

Aluminium system med vitfolierad boardskiva.

990 mm

950 mm

50 mm

16 mm

50 mm

ca 20 mm

2480 mm

Fritt innermått
295 cm

12 mm
12 mm

100  cm

40 mm

ca 250 cm

- Material får endast fästas med häftmassa direkt på skivan.
- Tyger och vepor kan fästas på sargen med kardborretejp.

Obs! Maskeringstejp måste först sättas som grund på sargen innan kardborretejpen fästs
för att skydda sargen från limrester.

Vid frågor: kontakta@mindustry.se

1 st sektion 

40 mm 40 mm

Mindustry AB · Kungsängsvägen 14
SE-753 23 Uppsala · +46(0)18-17 25 00 

kontakt@mindustry.se · www.mindustry.se



EASYDRAPE 

Justerbara golvstativ där vepor, backdrops, dekortyger (med kardborrelist-hona) monteras på 

överliggare (med befintlig kardborrelisten-hane).

- Överliggare, justerbar bredd 1,8m-3m. Kardborrelist (hane) upptill
- Stolpe, justerbar höjd 1,8-3m, golvplatta 0,5x0,5m
- Draperi, svart molton tyg 3x3m (bxh)

överliggare

fotplatta

stolpe

stolpe

Vid frågor: kontakta@mindustry.se

Draperi svart molton tyg 3x3m (bxh)Exempel på användning av Easydrape stativ med backdrops.

Mindustry AB · Kungsängsvägen 14
SE-753 23 Uppsala · +46(0)18-17 25 00 

kontakt@mindustry.se · www.mindustry.se



BESTÄLLNINGSUNDERLAG
Vårmöte Klinisk Kemi 24-26 april 2018 UKK

Material Mässhyra
Pris ex moms Antal

M1 Barstol 360 kr

M2 Stol 135 kr

M3 Cafebord 370 kr

M4 Ståbord 450 kr

M5 Bord 320 kr

M6 Disk 750 kr

M7 Broschyrställ 500 kr

M8 Papperskorg 50 kr

M9 Mässmatta   Ange färg:  £grå  £beige £grön £ svart £ röd £blå 140 kr/kvm

E9 55” skärm + stativ 4700 kr

E10 46” skärm + stativ 3900 kr

E12 Grendosa 50 kr

O1 Octanorm mässvägg, pris per löpmeter 450kr/m

E11 Spotlight (20W LED) till octanorm mässvägg 230 kr

O2 EasyDrape stativ                       Ange antal/del £ överliggare £ stolpe 200 kr/del

O3 EasyDrape draperi 3x3m svart molton tyg 200 kr/st

Senaste beställningsdag 10 arbetsdagar innan event - 9 april.

Beställning till:
maria@mindustry.se 
Mindustry bekräftar er beställning via mail. 

FAKTURERINGSUPPGIFTER

BESTÄLLNINGAR

UTSTÄLLARE

Företag: Monter nr:

Kontakt: Tel:

Epost: Mobil:

Företag:

Org.nr:

Adress:

Postnr, ort:

Faktura e-post:

Märkning:

ÖVRIGT:

Mindustry AB · Kungsängsvägen 14
SE-753 23 Uppsala · +46(0)18-17 25 00 

kontakt@mindustry.se · www.mindustry.se
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