Hej!

Re: Dagkirurgi konferens, 28-29 maj 2020, Aula Medica, Karolinska
Sjukhuset, Stockholm
Den nationella konferensen Dagkirurgi i Sverige är numera ett etablerat återkommande årligt
arrangemang, organiserat av intresseföreningen inom Dagkirurgi. Det är tjugonde gången som
vi arrangerar konferensen och den äger rum i Aula Medica (mellan Karolinska Institutet och
Karolinska universitetssjukhuset) 28 och 29 maj. År 2019 deltog > 330 personer
på konferensen och intresset ökar stadigt.
Deltagarna 2020 bjuds på ett varierande program med blandade ämnen som passar
sjuksköterskor och läkare från hela landet som arbetar inom anestesi, operation och
postoperativ vård och kommer att innehålla ett blandat potpurri. Exempel är barn i dagkirurgi,
artificiell intelligens, träning och rehabilitering mm (v g se bifogat preliminärt program).
2020 är utropat till sjuksköterskornas och barnmorskornas år av WHO,
då det är 200årsjubileum av Florence Nightingale. För att uppmärksamma detta anordnas
ett speciellt tema med fokus på omvårdnad och patientsäkerhet.
Det preliminära programmet kommer att finns på vår hemsida www.dagkir.nu
Läkemedels- och sjukvårdsindustrin har alltid visat stort intresse och det är mycket tack vare
er vi haft lyckade konferenser. Mellan 15 och drygt 20 företag brukar delta, kanske slår vi
rekordet 2020?
Med detta brev inbjuder vi er som utställare och ser fram emot att ge er möjlighet att
bidra till att göra det intressant, informativt och givande för alla deltagare.
Det finns utrymme för ett begränsat antal huvudutställare och dessa kommer att få tillgång till
större monter, den mest fördelaktiga placeringen, annonsmaterial till samtliga deltagare samt
middag 28 maj 2020.
De olika prisnivåerna är 25 000 SEK för huvudutställare och 15 000 SEK för övriga
utställare.
Följande ingår i priset:
 Bord med plats för produkter och utrustning, monteryta 2 x 2 meter (huvudutställare
större yta)
 Lunch och kaffe 28 och 29 maj
 Middag 28 maj 2020 (huvudutställare)
Antalet platser är begränsat varför det är viktigt att ni anmäler er så snart som
möjligt. Observera att vi endast har plats för tre huvudutställare!

Vi ser fram emot innehållsrika dagar med många deltagare, trevliga och givande diskussioner
och möjlighet till information om nya och gamla produkter/ tjänster från ert företag.
Med vänliga hälsningar
Anil
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