
Välkommen att sponsra en föreläsning eller 
workshop på Odontologisk Riksstämma 2018
Företag som ställer ut på Swedental inbjuds på detta sätt att delta med ett sponsrat program på Odontologisk 
Riksstämma. Att sponsra ett program på Riksstämman är ett sätt för ert företag att bjuda besökarna på något 
alldeles extra. 

Årets program tar ett helhetsgrepp på digitalisering: från metoder och material till människor och maskiner. 

Ett sponsrat program ska gärna passa inom detta tema, och kan vara en föreläsning eller workshop. Det ska 
belysa vetenskapliga, kliniska eller tekniska aspekter ur ett objektivt perspektiv, men inte ha karaktären av 
reklam eller marknadsföring. Givetvis uppfyller ert program krav på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket 
granskas av Svenska Tandläkare-Sällskapet. 

Sponsringen innebär att ert företag står för kostnaden för föreläsarna och eventuella kostnader utöver standard-
teknik vid föreläsningen, samt ersätter Svenska Tandläkare-Sällskapet med 20.000:- för att täcka lokal- och 
kringkostnader. Programmet publiceras i programboken tillsammans med övriga vetenskapliga program med 
tillägget att det är ett sponsrat program. Ni får er logga på programsidan i programboken och onlineprogrammet.

För att kunna besöka ett sponsrat program krävs av besökarna att de erlagt deltagaravgift till Riksstämmans 
vetenskapliga program. Som tack för att ni ordnar ett program får ni också 30 st biljetter till er programpunkt, 
vilka gäller utan ordinarie entrébiljett till Riksstämman, för utdelning till kunder och besökare i montern. 

Vi behöver er programanmälan senast den 10 april på bifogad blankett. 

Programmen kommer att schemaläggas någon av på Riksstämmans tre dagar (onsdag till fredag). Vi räknar 
med att kunna meddela tidpunkt och dag för ert program i början av maj. Det finns begränsat antal platser för 
sponsrade program. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Riksstämmans projektledare Annika Bouvin,  
annika.bouvin@tandlakarforbundet.se, tel 08-666 15 34. 

För annonsering i programboken kontakta Robert Wallner, MediaKraft, robert@mediakraft.se, tel 08-23 45 32

Välkommen att delta i Odontologisk Riksstämma & Swedental 14-16 november!
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