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Odontologisk Riksstämma är en vetenskaplig kongress med 
fokus på fortbildning för hela tandvårdsteamet. 

Programboken kommer i slutet av september och innehåller 
presentationer av hela det vetenskapliga programmet och 
medverkande föreläsare, en komplett utställarförteckning för 
Swedental, kartor över utställning och föreläsningssalar såväl 
som övrig praktisk information.

Programboken skickas till alla medlemmar i Sveriges 
Tandläkarförbund och givetvis till alla andra som anmä-
ler sig till Riksstämman. Den används flitigt för att pla-
nera besöket och för att orientera sig på plats. Tillsam-
mans med fickguiden med utställarförteckning, som 
delas ut på vid ingångarna till mässan, hänger den med, väl-
tummad, under hela besöket på mässan. 

Med en annons i programbok och fickguide når du tandläkare, 
tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker i hela Sverige. 

Varmt välkommen att synas lite extra på årets event!

The Annual Swedish Dental Congress is a scientific congress focusing on 
continuing education for the entire dental team.

The program booklet is ready at the end of September and includes  
presentations of the entire scientific program and all speakers, a complete 
exhibitors list for Swedental, maps of the exhibition and lecture halls as well 
as other useful information.

The booklet is sent to all members of the Swedish Dental Association 
and of course to all who register for the Congress. It is widely used to plan 
the visit and to orient themselves onsite. With its pocket-size format it is a 
well-thumbed companion throughout the visit, together with the pocket 
guide with exhibition information. 

With an ad in the program booklet and pocket guide you reach dentists, 
dental nurses, dental hygienists and dental technicians all over Sweden.

Welcome to be seen a little extra at this year’s event!

Per Vult von Steyern
Ordförande / President
Svenska Tandläkare-Sällskapet
Swedish Dental Society



PROGRAMBOKEN
TEKNISK INFORMATION OCH ANNONSPRISER

UTGIVNING   Slutet av september 2018 
Publication   End of September 2018

UPPLAGA   Cirka 15 000 
Circulation   

ANTAL SIDOR   Cirka 200 
Number of pages

SISTA BOKNINGSDAG  3 augusti 
Booking deadline

SISTA MATERIALDAG  15 augusti 
Copy deadline

FÖR ANNONSINFORMATION OCH BOKNING, vänligen kontakta 
For further information and booking, please contact
Robert Wallner, telefon/phone +46 (0)8-23 45 32
robert@mediakraft.se

MATERIALADRESS  
Please deliver material to
swedental@mediakraft.se

ANNONSPRISER   Format   Pris / Price SEK
Advertising rate  Helsida   26.750:-
   115 x 215 + 5 mm utfall 
   Full page

   omslag 2 och 3  29.950:-
   115 x 215 + 5 mm utfall 
   Cover page 2 and 3

   omslag 4  31.500:-
   115 x 215 + 5 mm utfall 
   Cover page 4

   Halvsida   17.150:-
  90 x 93 mm 
  Half page

    Lös bilaga  Begär offert
   Loose insert Request quotation

Moms- och reklamskattebefriad. 
No VAT or advertising tax is added. 

Annonsutrymmet är begränsat. Vill du få din annons placerad 
intill rätt programavsnitt, ska du boka redan nu!
Advertising space is limited. To make sure your ad is placed according to your 
requests, please book now!



FICKGUIDE UTSTÄLLNING
TEKNISK INFORMATION OCH ANNONSPRISER

UTGIVNING   Under mässdagarna 14-16 nov 
Publication   During the fair, November 14-16

UPPLAGA   Cirka 10 000 
Circulation   

SISTA BOKNINGSDAG  1 oktober 
Booking deadline

SISTA MATERIALDAG  15 oktober 
Copy deadline

FÖR ANNONSINFORMATION OCH BOKNING, vänligen kontakta 
For further information and booking, please contact
Robert Wallner, telefon/phone +46 (0)8-23 45 32
robert@mediakraft.se
Carl Larsson, telefon/phone + 46 (0) 736-27 79 84  
carl.larsson@mediakraft.se

MATERIALADRESS  
Please deliver material to
swedental@mediakraft.se

ANNONSPRISER   Format   Pris / Price SEK

Advertising rate  65 x 80 mm 6.850:-  

   65 x 37 mm 4.750:-  

   115 x 40   6.850:-

   
Moms- och reklamskattebefriad. 
No VAT or advertising tax is added. 

Annonsutrymmet är begränsat. 
Advertising space is limited. 



VAD INNEHÅLLER  
PROGRAMBOKEN?

ALLMÄNT 
Vetenskapligt program  
After dent, Socialt program

FÖRELÄSNINGAR & FORSKNINGSRAPPORTER 
Arbetsmiljö, bettfysiologi, cariologi, endodonti, etik, 
historia, käkkirurgi, lagar och regler, orofacial med-
icin, ortodonti, parodontologi, pedodonti, protetik, 
radiologi, rättsodontologi, samhällsodontologi, tand-
hälsovård, teamtandvård, teknologi, tobaksprevention 
med mera. 

UTSTÄLLNINGSINFO
Utställarförteckning med monternummer och webb- 
adresser, översiktskarta, allmänt om Swedental

INFORMATION OM
Programansvariga, föreläsare och rapportörer, spons-
rade program, programtips för olika yrkeskategorier, 
Tandläkartorget, översiktsscheman, parkering, över-
siktskartor, garderob, anmälan, föreningssammanträ-
den med mera.

Om du har frågor om det redaktionella innehållet kontakta  
Riksstämmans projektledare Annika Bouvin  
annika.bouvin@tandlakarforbundet.se, tel 08-666 15 34

VAD INNEHÅLLER  
FICKGUIDEN?

UTSTÄLLNINGSINFO
Utställarförteckning med monter- 
nummer, översiktskarta, allmänt 
om Swedental


