
NATIONELLT
DIABETES-
MÖTE 2021

Digitalt möte 15 april
direkt från Svenska Mässan

INBJUDAN TILL SPONSORER



Sponsorinbjudan 

till Nationellt Diabetesmöte. Det första av två möten för att 
uppmärksamma insulinets 100 årsjubileum!

Digitalt möte den 15 april direkt från Svenska Mässan i Göteborg

Sponsorpaket  40 000 SEK

Nationellt Diabetesmöte sänds live från vår studio 
på Svenska Mässan. Ett utav två unika nationella 
diabetesmöten, ett avstamp inför Diabetesforum 
och för att uppmärksamma att 2021 har insulinets 
100-årsjubileum.  Mötet riktar sig till alla som har 
intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige.

Som sponsor under den digitala konferensen ges en 
utmärkt möjlighet att marknadsföra företaget, att 
stärka ert varumärke och att upprätthålla och skaffa 
nya kontakter. Du kan fylla din digitala monter med 
videoinspelningar, marknadsföring, direktinformation 
och utvalda företagsrepresentanter för kontakt med 
deltagare. Möjligheterna är många och vi bollar 
gärna idéer inför ert deltagande. 

Vi planerar att ha ett ”Greenroom” i anslutning till 
våra föreläsningar dit vi streamar dagens program, 
det är också en utmärkt plats för mingel med de 
deltagande. Som sponsor har du möjlighet att ha 1–2 

personer på plats i ”Greenroom” under mötesdagen 
den 15 april. 

Webbplatsen diabetesforum2021.se är plattformen 
för Nationellt Diabetesmöte och Diabetsforum i 
december som uppmärksammar Insulinets 100-års-
jubileum.

Vi inbjuder dig att delta och interagera med yrkes-
verksamma i området. Varmt välkommen!

Svensk förening för Diabetologi står  
som arrangör för detta nationella diabetsmöte.

För mer information kontakta vår  
kongressarrangör MeaConsulting AB

Kontaktperson: Anna Ekberg, tel. 072–565 55 68 
diabetesforum@meaconsulting.se

 

• 1-2 personer i Greenroom på plats

• Tillgång till live chat med alla deltagare

• Statistik på monterbesök 

•  ”Boka mötesfunktion” med deltagare

• Logotype projicerad i vår inspelningstudio

• Roll up i anslutning till Green room

• Virituell monter 

• Monter med 4 informationsboxar med 
möjlighet till videoinspelning

• Logga & URL på konferensens hemsida

• Inspelad företagspresentation i monter 

• Deltagarlista innan konferensen

• Omnämnas som sponsor i Live studion

• 4 fria företagsrepresentanter

Läs mer på hemsidan här

https://www.diabetesforum2021.se
mailto:diabetesforum%40meaconsulting.se%20?subject=
https://www.diabetesforum2021.se/hem-nationellt-diabetesmote-2021/

