
Välkommen till 
Neurologiveckan 

den 8-12 maj 2017 på Lindholmen Conference Centre i Göteborg 
 

 
 
 
Svenska Neurologföreningen har nu fullt fokus på den kommande Svenska Neurologiveckan som äger rum den 
8-12 maj 2017 i Göteborg. Temat blir “Spaning i framtiden” med tanken att återspegla den starka utveckling 
som neurologin just nu genomgår och blicka framåt på kommande möjligheter detta innebär. 
Liksom de två tidigare Neurologiveckorna i Umeå och Örebro kommer det att bli en verkligt fullmatad vecka! Vi 
har inte gjort några större förändringar i grundstrukturen av programmet.  
 
Lokalen blir Lindholmen Conference Centre, med vattnet inpå knuten och i bästa fall kan Göteborg visa sig från 
sin vackraste sida även vädermässigt. Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till 
huvudföreläsningssalen och den parallella lokalen. För- och eftermiddagskaffe samt mingellunch serveras i 
utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna.  
 
Sammantaget är detta en vecka du inte bör missa!  En nyhet för året är vår hemsida – www.neurologiveckan.se  
Här kommer all information att finnas, såväl program som praktisk information och anmälningslänk, med 
uppdateringar allteftersom. Vi hoppas och tror att denna hemsida kommer vara till hjälp och nytta för alla 
deltagare, inklusive våra utställare. 
 
Svenska Neurologföreningen och Neurologkliniken i Göteborg önskar er varmt välkomna till den 
traditionsenliga Svenska Neurologiveckan i Göteborg i maj 2017! 

Väl mött!  

Christina Sjöstrand, ordförande Svenska Neurologföreningen 
Karin Wirdefeldt, ordförande organisationskommittén 
Mikael Edsbagge, SC Neurologi, Göteborg  
 
I denna information finner du: 
- Nivåer med innehåll och priser 
- Deadline för leverans av logo, ev. annons samt anmälan 
- In- och utflyttningstider samt leveransadress 
- Budget för mötet 

http://www.neurologiveckan.se/


Paketnivåer      
                                                                              
Nivå 1 – 150 000 Kr  Nivå 2 – 100 000 Kr 
- 9 m² utställningsyta  - 6 m² utställningsyta 
- 6 fria mötesregistreringar                                                         - 4 fria mötesregistreringar 
- 1 helsidesannons och företagslogo i programmet (A5)   - 1 halvsidesannons och företagslogo i programmet 
- Logo på mötets hemsida (första sidan)  - Logo på mötets hemsida (Under Utställare) 
- Broschyrmaterial i väska                                                             
- Företagslogo tryckt på konferensväskan 
 
Nivå 3 – 50 000 Kr                                                                 
- 3 m² utställningsyta                                                                      
- 2 fri mötesregistrering                                                       
- Företagslogo i programmet                                                      
- Logo på mötets hemsida (under Utställare)                                                                         
 

Viktiga datum 
Inflytt 
Måndag  8 maj 13.00 – 17.00 
Gods tas emot tidigast torsdagen den 4 maj. Lindholmen Conference Centre kommer att se till att allt gods 
finns utplacerat på respektive utställningsplats vid inflytt. 
 
Utställningstider (preliminära) 
Tisdag 9 maj 09.00 – 15.00 
Onsdag 10 maj 09.00 – 15.00 
Torsdag 11 maj 09.00 – 15.00  
Fredag 12 maj 09.00 – 10.30 
 
Utflytt 
Fredag 12 maj  10.30 – 14.00 
OBS: Glöm inte att ringa och beställa hämtning samt skriv ut fraktsedlar för att skicka tillbaka godset. 
 

Adress 
Besöksadress & Godsmottagning 
Lindholmen Science Park 
Lindholmen Conference Centre 
Lindholmspiren 5 
417 56 Göteborg 
Telefon: +46 (0)31-764 70 00 
Märk godset med: Neurologiveckan 2017, Företagsnamn 
 
Internet 
Trådlöst finns på plats och lösenord lämnas på plats. 
  

Monterplacering och inredning 
I paketet ingår ett konferensbord med duk (120x70), en stol samt el-anslutning 10A/220 v. Utställningsyta 

fördelas efter paketnivå och sedan enligt ”först till kvarn” principen. 

 
Emballage 
Överblivet emballage efter konferensen tar Lindholmen Conference Centre hand om. 
 

Övriga beställningar  
Lindholmen Conference Centre  
Kontaktperson; Malin Andersson 
Malin.andersson@chalmerskonferens.se 
+ 46 (0) 31 772 3938 
 

 

mailto:Malin.andersson@chalmerskonferens.se


Monterpersonal & hotellbokning 
Registrering för monterpersonal som ingår i paketen görs via en speciell bokningslänk som skickas ut efter 
påskrivet kontrakt. Ett antal hotellrum i olika prisnivåer har reserverats i Göteborg för deltagare på 
Neurologiveckan, bokning görs i samband med registreringen. Mer information om hotellen finns på hemsidan.  
Registrering för övrig monterpersonal (utöver de som ingår i sponsorpaket) är densamma som för övriga 
deltagare; anmälan innan den 15 mars för hela veckan 4500, två dagar 3000 och en dag 2000 ex. moms och 
inkluderar deltagande i mötet, all dokumentation, lunch, kaffe och välkomstmottagning.  
 

OBS! Endast personal från utställande företag kan delta på Neurologiveckan. 
 

Trycksaker 
Deadline för företagslogo är snarast efter kontraktering och vi behöver den i eps eller högupplöst pdf. 
Deadline för annonsmaterial (Nivå 1, helsida och Nivå 2, halvsida) är 10 april 2017 och filen skall levereras som 
eps eller högupplöst pdf. Det slutliga programmet görs i formatet A5 (14,8 cm bred och 21 cm hög, utfallande). 
 
Materialet levereras till neurologiveckan@meetx.se 
 

Parkering 
Lämpliga parkeringar i närheten av Lindholmen Conference Centre; 
www.p-bolaget.goteborg.se/Lindholmen  
 
 
Välkomstmottagning – TBA, tisdag den 9 maj ca. kl. 18.00  
Det serveras en lättare måltid i form av en mingeltallrik och 1 glas vin/öl eller alkoholfritt.  
Ingår i deltagaravgiften, men föranmälan krävs. 
 
Middag – Imagine, Hotel Gothia Towers, torsdag den 11 maj kl. 19.00 
Det serveras en trerätters middag med vin/öl eller alkoholfritt.  
Kostnad 200:-/person exklusive moms 
 
Medföljande make/maka kommer inte ha möjlighet att delta i någon av aktiviteterna. 

 
Betalning 

Vid mottagande av påskrivet kontrakt sänds en faktura på det totala beloppet. Anmälan är bindande och 
betalningsvillkor är 30 dagar. 
 
 
Kontaktinformation för Lindholmen Conference Centre 
bokninglindholmen@chalmerskonferens.se 
+ 46 (0) 31 772 39 50 
    
Växel och reception till Lindholmen Science Park 
Telefon: +46 (0)31-764 70 00 
 
Kontaktinformation för Sweden Meetx AB 
Projektledare: Jenny Enocsson 
neurologiveckan@meetx.se 
031-708 86 90 alt. 031-708 84 91 
 
 

 
 
 

Väl mött i Göteborg! 
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Mötesbudget        

 
Budget 2017 

I ovanstående budget överstiger inte de förväntade sponsorintäkterna kostnaderna för de delar som kan sponsras.  
 
 

 


