Inbjudan att medverka som sponsor under
Ögonläkarnas digitala årsmöte
21-22 oktober, 2021
Sveriges ögonläkarförenings årsmöte hålls i år digitalt för deltagare och sponsorer och
kommer att produceras från en studio vid Malmö Live.
Likt den planerade fysiska konferensen 2020 kommer vi att erbjuda 3 olika sponsorpaket,
Platinum, Guld samt Silvernivå enligt följande:

Platinumsponsor - 70 000 kr - FULLBOKAT
•

45 minuters industrisymposium för sändning online som sponsorföretaget själv
producerar- inspelat eller livesänt. Programmet publiceras på årsmötets hemsida i det
vetenskapliga programmet. Tiderna för symposierna fördelas av föreningens
vetenskapliga sekreterare.

Följande erbjuds i mötets digitala plattform
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personliga sponsorlogin för fritt deltagande under mötesdagarna för 8 personer
(dock ej ST-kurs som bara är för ST-läkare)
Sponsorföretagets logotyp visas på startsidan i plattformen
Bildspel med sponsorernas loggor i pauser där utrymme finns
Egen e- monter centralt och synligt i den digitala plattformen
Exponering först och överst med företagets logotyp i den digitala plattformen samt på
årsmötets konferenswebb www.ogonarsmote.se
Text och/eller film som sponsorn erbjuder som deltagare kan besöka när som helst
under mötet
Chat och videomöten med mötets deltagare som besöker e-montern
Möjlighet för deltagare att boka one-to-one möten med utställaren via plattformens
kalenderfunktion
Upp till 4 st videos kan läggas upp i montern som kan besökas av deltagarna när som
helst under konferensdagarna
Möjlighet att lägga upp 5 st nedladdningsbart material (pdf) och länkar i e-montern.
Tillgång till statistik över antal digitala besök
Den digitala montern är tillgänglig i plattformen i max 2 månader efter mötets
genomförande, men kan avslutas tidigare enligt önskemål från sponsor.
Tillgång till teknisk support för det digitala monterbygget

Guldsponsor - 50 000 kr ex moms
Följande erbjuds i mötets digitala plattform
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personliga sponsorlogin för fritt deltagande under mötesdagarna för 6 personer
(dock ej ST-kurs som bara är för ST-läkare
Egen e- monter centralt och synligt bland övriga sponsorföretag
Bildspel med sponsorernas loggor i pauser där utrymme finns
Exponering näst efter Platinumsponsorer på konferenswebb www.ogonarsmote.se
med företagets logotyp
Chat och videomöten med mötets deltagare som besöker e-montern
Möjlighet för deltagare att boka one-to-one möten med utställaren via plattformens
kalenderfunktion
Upp till 3 st videos kan läggas upp i montern som kan besökas av deltagarna när som
helst under konferensdagarna
Möjlighet att fritt lägga upp 3 st nedladdningsbart material (pdf) och länkar i
e-montern.
Tillgång till statistik över antal digitala besök
Den digitala montern är tillgänglig i plattformen i max 2 månader efter mötets
genomförande, men kan avslutas tidigare enligt önskemål från sponsor.
Tillgång till teknisk support för det digitala monterbygget

Silversponsor - 30 000 kr ex moms
Följande erbjuds i mötets digitala plattform
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personliga sponsorlogin för fritt deltagande för 4 personer (dock ej ST-kurs som bara
är för ST-läkare)
Egen e- monter centralt och synligt i den digitala plattformen
Bildspel med sponsorernas loggor i pauser där utrymme finns
Exponering med företagets logotyp näst efter Platinum- och Guldsponsorer på
konferenswebb www.ogonarsmote.se
Chat och videomöten med mötets deltagare som besöker e-montern
Möjlighet för deltagare att boka one-to-one möten med utställaren via plattformens
kalenderfunktion
Upp till 2 st videos kan läggas upp i montern som kan besökas av deltagarna när som
helst under konferensdagarna
Möjlighet att fritt lägga upp 2 st nedladdningsbart material (pdf) och länkar i
e-montern.
Tillgång till statistik över antal digitala besök
Den digitala montern är tillgänglig i plattformen i max 2 månader efter mötets
genomförande, men kan avslutas tidigare enligt önskemål från sponsor.
Tillgång till teknisk support för det digitala monterbygget

Medverkan som utställare med e-monter i mötets digitala
platform- 20 000 kr ex moms
•
•
•
•
•
•

Personliga sponsorlogin för fritt deltagande för 2 personer (dock ej ST-kurserna som
endast är för ST-läkare)
Egen e- monter med företagets logotyp
Möjlighet för deltagare att boka one-to-one möten med utställaren via plattformens
kalenderfunktion
Möjlighet att fritt lägga upp 2 st nedladdningsbart material (pdf) och länkar i
e-montern.
Tillgång till statistik över antal digitala besök (efter mötet)
Den digitala montern är tillgänglig i plattformen i max 2 månader efter mötets
genomförande, men kan avslutas tidigare enligt önskemål från sponsor.

