Välkommen till
Neurologiveckan
den 13-17 maj 2019 på Scandic Triangeln, Malmö

Svenska Neurologföreningen anordnar, tillsammans med lokala organisatörer i Malmö/Lund, Neurologiveckan
den 13-17 maj 2019. Mötet kommer att äga rum på Scandic Triangeln i Malmö. Övergripande tema blir denna
gång ”Brobyggande”. Programmet kommer att lyfta fram den starka utvecklingen inom diagnostik och
behandling av neurologiska sjukdomar, med ett både multidisciplinärt och multiprofessionellt perspektiv.
Liksom de senaste Neurologiveckorna i Göteborg och Karlstad så kommer det att bli en intensiv och
mångfacetterad vecka! Vi bygger vidare på konceptet från Karlstad med flera olika program för ST-läkare,
neurologer, omvårdnads- och rehabiliteringspersonal samt vårdadministratörer.
Veckan inleds med en ST-dag med tema sömn, ett ämne vi hoppas ska tilltala många. ST-dagen är som tidigare
endast öppen för ST-läkare. Specialistsällskapen kommer liksom tidigare att arrangera sina mycket uppskattade
halvdagar. Nytt för i år är att sällskapen även kommer att anordna översiktsföreläsningar för vårdpersonal
under hela onsdagen.
Neurologin i Malmö/Lund ingår i en gemensam sektion inom Skånes universitetssjukhus, nära integrerad med
rehabiliteringsmedicin som ingår i samma verksamhetsområde. Det finns en mycket stark forskningstradition
inom sjukhuset och Lunds universitet, med internationellt erkänd forskning inom både preklinisk
neurovetenskap och klinisk neurologi. Det lokala programmet kommer att ha temat ”Ny teknik ger ny klinik”.
Lokala arrangören erbjuder också två parallella program under hela torsdagen och fredag förmiddag; ett för
vårdadministratörer omfattande bland annat utvecklingen av det nya digitala vårdsystemet som nu utvecklas
inom Region Skåne; ett för omvårdnadspersonal och andra hälsoprofessioner med fokus på bland annat
tvärprofessionellt omhändertagande från insjuknandet till livet med sjukdomen.
Lokalen blir Scandic Triangeln, mitt i centrala Malmö och beläget ovanpå tågstationen Triangeln. Det är mycket
lätt att ta sig hit med både tåg och flyg. Det sociala programmet planeras för fullt och kommer att äga rum i
både Malmö och närbelägna Lund. Malmö är känt för sina fina parker, badstrand och många spännande
matställen, från Sveriges bästa falafel till Michelinkrogar. Det kommer att finnas utomordentliga möjligheter till
att umgås och nätverka med kollegor från hela landet. Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till
huvudföreläsningssalen. För- och eftermiddagskaffe och mingellunch serveras i anslutning till utställningen för
att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna.
Sammantaget är detta en vecka du inte bör missa! Svenska Neurologföreningen och Neurologisektionen i
Malmö/Lund önskar er alla varmt välkomna till den traditionsenliga Svenska Neurologiveckan i maj 2019!
Christer Nilsson
Sektionschef neurologi
Skånes universitetssjukhus

Shala Berntsson
Ordförande SNF

Caroline Ingre
Vetenskaplig sekreterare SNF

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

Paketnivåer
Nivå 1 – 150 000 Kr
- 9 m² utställningsyta
- 6 fria mötesregistreringar
- 1 helsidesannons och företagslogo i programmet (A5)
- Logo på mötets hemsida (första sidan)
- Broschyrmaterial i väska
- Företagslogo tryckt på konferensväskan

Nivå 2 – 100 000 Kr
- 6 m² utställningsyta
- 4 fria mötesregistreringar
- 1 halvsidesannons och företagslogo i programmet
- Logo på mötets hemsida (Under Utställare)

Nivå 3 – 50 000 Kr
- 3 m² utställningsyta
- 2 fria mötesregistreringar
- Företagslogo i programmet
- Logo på mötets hemsida (under Utställare)

Viktiga datum
Inflytt
Måndag 13 maj 13.00 – 17.00
Gods tas emot tidigast torsdagen den 9 maj. Scandic Triangeln kommer att se till att allt gods finns utplacerat
på respektive utställningsplats vid inflytt.
Utställningstider (preliminära)
Tisdag 14 maj 09.00 – 15.00
Onsdag 15 maj 09.00 – 15.00
Torsdag 16 maj 09.00 – 15.00
Fredag 17 maj 09.00 – 10.30
Utflytt
Fredag 17 maj 10.30 – 14.00
OBS: Glöm inte att ringa och beställa hämtning samt skriv ut fraktsedlar för att skicka tillbaka godset.

Adress
Besöksadress
Scandic Triangeln
Triangeln 2
211 43 Malmö
Telefon: 040-69 34 700
Godsmottagning
Scandic Triangeln
Rådmansgatan 8
211 46 Malmö
Telefon: 040-69 34 700
Märk godset med: Neurologiveckan 2019, Företagsnamn
Internet
Trådlöst gästnätverk finns, inget lösenord krävs.

Monterplacering och inredning
I paketet ingår ett konferensbord med duk (70x140) alt. ett ståbord, en stol samt el-anslutning 10A/230 v.
Utställningsyta fördelas efter paketnivå och sedan enligt ”först till kvarn” principen.

Emballage
Överblivet emballage efter konferensen tar Scandic Triangeln hand om.

Övriga beställningar
Kan göras via AVA AB, mer info finns här; http://avaab.se/web/
Mejl: info@avaab.se

Monterpersonal & hotellbokning
Registrering för monterpersonal som ingår i paketen görs via en speciell bokningslänk som skickas ut efter att
anmälan kommit in. Ett antal hotellrum i olika prisnivåer har reserverats i Malmö 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 15 mars 2019 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
Om du kommer med bil till hotellet finns ett stort allmänt garage i källaren. Det finns två inkörsportar till
garaget. Antingen kör du in via inkörsporten från Pildammsvägen (mitt emot Operan). Eller så kör du in från St.
Johannesgatan som ligger i anslutning till Södra Förstadsgatan (ej Pildammsvägen). Från garaget kan du ta
hissen direkt upp i vår lobby. Följ Scandic-skyltarna i taket för att hitta till en plats nära hotellhissen som tar dig
raka vägen till vår lobby.
Välkomstmottagning – TBA, tisdag den 14 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 – AF Borgen, torsdag den 16 maj kl. 19.00
Det serveras en trerätters middag med vin/öl eller alkoholfritt.
Kostnad 250:-/person exklusive moms
Medföljande make/maka kommer inte ha möjlighet att delta i någon av aktiviteterna.

Betalning
När bokning är slutförd sänds en faktura på det totala beloppet. Anmälan är bindande och betalningsvillkor är
30 dagar.
Kontaktinformation för Sweden Meetx AB
Projektledare: Jenny Enocsson
neurologiveckan@meetx.se
031-708 86 90

Väl mött i Malmö!

