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Välkommen
till Neurologiveckan den 4-8 maj 2020 på Hotel At Six, Stockholm

Svenska Neurologföreningen arrangerar tillsammans med lokala organisatörer i Stockholm Neurologiveckan den 4-8 maj 2020.
Mötet kommer att äga rum på Hotel At Six i
centrala Stockholm. Temat är ”Neurologi nu
och i framtiden” och kommer att lyfta fram
neurologin ur ett aktuellt perspektiv såväl
som neurologins utveckling framåt. Liksom på
tidigare möten kommer det bli flera olika program för ST-läkare, neurologer, omvårdnadspersonal och vårdadministratörer.

vara vanliga och ovanliga former av stroke.
Lokala arrangören erbjuder också två parallella program under hela torsdagen och fredag
förmiddag, ett för omvårdnadspersonal och
andra hälsoprofessioner och ett för vårdadministrativ personal. Omvårdnadsprogrammet
kommer att ge en utomordentligt bred bild
av neurologin utifrån omvårdnadsperspektiv
och programmet för vårdadministrativ personal kommer bl a att handla om neurologstatus
och ergonomi.

Veckan inleds med en ST-dag om yrsel, något
neurologer ofta träffar på som vi hoppas
kommer att tilltala många. Som tidigare är
ST-dagen endast öppen för ST-läkare Specialistsällskapen kommer återigen att arrangera var sin halvdag vilket varit mycket uppskattat - nytt för i år är att sällskapen uppmuntras
bjuda in en internationell föreläsare som del
i programmet! På onsdagen kommer varje
sällskap, liksom förra året, också att ordna en
översiktsföreläsning inom sitt område riktad
till vårdpersonal.

Hotel At Six ligger vid Brunkebergstorg mitt i
centrala Stockholm nära Centralstationen, det
är således mycket lätt att ta sig hit både med
tåg och flyg (med Arlandabanan). Det sociala programmet planeras för fullt och kommer
att äga rum i centrala Stockholm. Det kommer
att finnas utmärkta möjligheter att umgås och
nätverka med kollegor från hela landet, likväl
som att uppleva staden.

Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till huvudföreläsningssalen. För- och
eftermiddagskaffe och mingellunch serveras i
Neurologin i Stockholm har genomgått en del anslutning till utställningen för att maximera
förändringar på senare år. I och med att NKS möjligheten för utställare att möta deltagarna.
öppnats har vård flyttat ut från Karolinska,
Sammantaget får du inte missa
som fått ett mer högspecialiserat uppdrag
årets Neurologivecka!
Temat för det lokala programmet kommer att
Vi önskar er alla varmt välkomna till den traditionsenliga Neurologiveckan i maj 2020!
Karin Wirdefeldt
Patientområdeschef,
Patientområde Sjukdomar i nervsystemet,
Karolinska Universitetssjukhuset

Shala Berntsson
Ordförande SNF
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Caroline Ingre
Vetenskaplig sekreterare SNF
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Paketnivåer
Nivå 1 – 150 000 Kr

Nivå 2 – 100 000 Kr

•
•
•

•
•
•

•
•
•

6 m² utställningsyta (2x3)
6 fria mötesregistreringar
1 helsidesannons och
företagslogo i programmet (A5)
Logo på mötets hemsida (första sidan)
Broschyrmaterial i väska
Företagslogo tryckt på konferensväskan

•

4 m² utställningsyta (2x2)
4 fria mötesregistreringar
1 halvsidesannons och företagslogo
i programmet
Logo på mötets hemsida (under ’Utställare’)

Nivå 3 – 50 000 Kr
•
•
•
•

2 m² utställningsyta (1x2)
2 fria mötesregistreringar
Företagslogo i programmet
Logo på mötets hemsida (under ’Utställare’)

Utställningsområde
Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till huvudföreläsningssalen och de parallella
lokalerna. För- och eftermiddagskaffe samt luncher serveras i utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna.

Viktiga datum
Utställningstider (preliminära)
Tisdag 5 maj		
09.00 – 15.00
Onsdag 6 maj		
09.00 – 15.00
Torsdag 7 maj		
09.00 – 15.00
Fredag 8 maj		
09.00 – 10.30

Inflytt
Måndag 4 maj
13.00 – 17.00
OBS: Gods tas emot tidigast 24 tim innan mötets
start. Hotel At Six kommer att se till att allt gods
finns utplacerat på respektive utställningsplats
vid inflytt.
Utflytt
Fredag 8 maj
10.30 – 14.00
OBS: Glöm inte att ringa och beställa hämtning
samt skriv ut fraktsedlar för att skicka tillbaka
godset.

Adress
Besöksadress
At Six
Brunkebergsgatan 6
111 15 Stockholm
Telefon: 08-578 828 00

Godsmottagning
At Six
Social, Företagsnamn, Pernilla Kofoed
Regeringsgatan 17
111 53 Stockholm
Märk godset med:
Neurologiveckan 2020 samt Företagsnamn

uOBS! Lastbil som levererar material kan max vara 3.10 m hög för att komma ner till lastkajen. Hissen
som man använder för att ta upp materialet till eventvåningen har en bredd om 90 cm, höjd 205 cm
och längd 260 cm.
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Internet
Trådlöst nätverk At Six - Guest, inget lösenord krävs

Monterplacering och inredning
I paketet ingår ett konferensbord med duk (120x50), en stol samt el-anslutning 10A/230 v. Utställningsyta fördelas efter paketnivå och sedan enligt ”först till kvarn” principen.
Övriga beställningar
Kan göras via Stockholm bords, mer info finns här; bords.com
Mejl: info@bords.com
Överblivet emballage efter konferensen tar At Six hand om.

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 Stockholm 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 utställarpaket)
är densamma som för övriga deltagare; anmälan innan den 15 mars för hela veckan 4 900, två dagar
3 300 och en dag 2 200 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 2020 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
Det finns ett fåtal parkeringsplatser i anslutning till hotellet, dessa kan tyvärr inte förbokas utan finns
tillgängliga i mån av plats. Du anmäler dig då i receptionen och lämnar bilnyckeln, en av våra portrar kommer att köra ner bilen åt dig. Kostnaden är 550kr / dygn. Annars finns Gallerians parkeringshus som ligger precis under oss som har ca 700 parkeringsplatser.

Välkomstmottagning
Hotel At Six, tisdag den 5 maj ca. kl. 17.30
Det serveras en lättare måltid i form av en mingeltallrik och 1 glas vin/öl eller alkoholfritt.
Ingår i deltagaravgiften, men föranmälan krävs.
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Middag
Vasamuseet, torsdag den 7 maj kl. 19.00
En minnesvärd visning runt skeppet Vasa samt middag i skeppshallen. Det serveras en trerätters
middag med vin/öl eller alkoholfritt.
Kostnad 500:-/person exklusive moms Föranmälan krävs.
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. Om betalning inte inkommit i tid reserverar vi oss rätten att sälja utställningsplatsen till annat företag.

Integritespolicy
Vi värnar om att skydda din personliga integritet. De uppgifter vi ber dig om i anmälan är uppgifter vi
behöver för att kunna genomföra mötet, logistiken, login, betalningar etc. på korrekt sätt. Vi kommer
att lämna relevant information till våra samarbetspartners (resebyrå/hotell/anläggning och industri)
med samma syfte. Varken vi eller våra samarbetspartners kommer att dela någon information vidare till tredje part. Vi kan komma att behålla ditt namn och epost-adress för framtida arrangemang,
men du är alltid fri att avböja eventuella inbjudningar. Vi får inte registrera dina uppgifter utan ditt
godkännande, genom att ni anmäler ert företag/organisation som utställare samt bockar i rutan ”Jag
godkänner och har läst integritetspolicyn” i våra anmälningsformulär godkänner du att vi lagrar dina
uppgifter enligt kongressens integritetspolicy. Sweden Meetx AB och arrangören Svenska Neurologföreningen är gemensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs
hela integritetspolicyn för kongressen här >>

Kontaktinformation
Sweden Meetx AB
Projektledare: Jenny Enocsson
neurologiveckan@meetx.se
031-708 86 90

Väl mött i Stockholm!
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Budget
Neurologiveckan 2020
2020-01-21
Valuta
Alla intäkter och kostnader exkl moms
Resultaträkning projekt
Antal betalande deltagare

Budget 1

Budget 2

Budget 3

400

450

500

400

450

500

Antal inbjudna deltagare
Totalt antal deltagare

Intäkter
Deltagarintäkter (medlem SNF -500:- 50% medlem)
Deltagaravg. hela veckan (före 15 mars) 4900/4400 (30%)

558 000

627 750

697 500

Deltagaravg. hela veckan (från 16 mars) 5900/5400 (15%)

339 000

381 375

423 750

Deltagaravg. två dagar (före 15 mars) 3300/2800 (20%)

244 000

274 500

305 000

Deltagaravg. två dagar (från 16 mars) 4000/3500 (10%)

150 000

168 750

187 500

Deltagaravg. en dag (före 15 mars) 2200/1700 (20%)

156 000

175 500

195 000

Deltagaravg. en dag (från 16 mars) 2700/2200 (5%)
Sponsorer & utställare
Middag (500:-/pers ca. 75% deltar)
Summa intäkter

49 000

55 125

61 250

1 600 000

1 600 000

1 600 000

150 000

168 750

187 500

3 246 000

3 451 750

3 657 500

785 000

785 000

785 000

77 500

80 000

82 500

Kostnader
Yrkesmässiga delar (som kan sponsras)
Lokaler & teknik
Marknadsföring & trycksaker
Organiserande sällskap (SMSS, SNEMA, Swemodis, Migrän sällskapet, EP, ANS, SNF, SU, ST dag - kostnader
för resp. halvdagsprogram för föreläsare, resor, boende och ev. arvode)

825 000

825 000

825 000

Utställning

36 250

36 250

36 250

Personal på plats

43 500

43 500

43 500

631 440

710 370

789 300

129 200

145 350

161 500

Kaffe & Luncher (Kaffe/Lunch/Kaffe 476:-/pers/dag)
Rörliga kostnader/deltag. (namnskylt, väska, porto, bank & kreditkortskost., Meetx rörligt arv.)
Meetx arvode
Summa kostnader som kan sponsras

160 000

160 000

160 000

2 687 890

2 785 470

2 883 050

Övriga kostnader (som INTE kan sponsras)
Presenter & utlägg inbjudna föreläsare

10 000

10 000

10 000

Sociala arrangemang & underhållning

140 000

140 000

140 000

Välkomstmottagning (320:-/pers)

102 400

115 200

128 000

Middag (fr. 760:-/pers)
Övriga kongresskostnader (oförutsett)

288 000

324 000

360 000

35 000

60 000

60 000

Summa kostnader som INTE kan sponsras

575 400

649 200

698 000

3 263 290

3 434 670

3 581 050

Resultat

-17 290

17 080

76 450

Netto

-17 290

17 080

76 450

Summa kostnader
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2020.xls

