
 
 
 
 

  
      
 
 
 

Välkommen till Svenska Leverveckan/Sweden Liver Week 
 
Leverveckan skulle inte kunna arrangeras utan externa sponsorer och vi vill tacka alla 
utställare och sponsorer som deltog under 2019:års Levervecka. Vi hoppas på ert deltagande 
till 2020 och vill också bjuda in er som inte hade möjlighet att stödja denna nationella 
Levervecka/Liver Week 2019. Leverveckans målsättning är att alla sponsorer får riklig 
exponering och uppskattning för sina generösa bidrag till mötet; 
 
Sponsorpaket innehåller 
 
 Guldsponsor  

42 000 SEK 
Silversponsor 
27 000 SEK 

Bronssponsor 
15 000 SEK 

Utställningsyta 
 

4,5 m 
 

3,5 m 2 m 

Deltagaravgifter  
Alla anmäler sig på 
www.leverveckan.se 

*Fria *2  *1  

Middagsbiljett 
 

Fria  2 1 

Helsidesannons i 
programhäfte (A5-format 
stående) PDF-fil 
 

1 annonssida 
Sponsor ombesörjer 
själv framtagandet av 
annons 
 

Ingen Ingen 

Produktblad i kongressväska Ja 
Sponsor ombesörjer 
själv framtagandet av 
annons 
 

Ja 
Sponsor ombesörjer 
själv framtagandet 
av annons 

Ingen 

Logga (JPEG-fil) 
Programbok/hemsida 

Ja Ja Ja 

Powerpoint till bildspel som 
rullas på skärmar och i 
mellantid 

3-5 slides 2-3 slides 1 slides 

Möjlighet att anordna 
satellitsymposium för läkare 
(se nedan) 

Ja  Nej Nej 

Möjlighet att anordna 
satellitsymposium för 
omvårdnadspersonal (se 
nedan) 

Ja Ja  Nej 

 

http://www.leverveckan.se/


Praktisk information för dig som utställare inför Svenska Leverveckan 
 
KONFERENSANLÄGGNING 
Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg Hitta hit 
Adress Medicinaregatan 20C, 413 90 Göteborg 
Telefon 031 – 786 59 59 
 
SPONSORMATERIAL 
1. Logga i JPEG fil till annika.roback@sll.se. Publiceras på www.leverveckan.se, bildspel och 

programhäftet som är stående i A5-format.  
2. Annons (endast guld) kan skickas som högupplöst PDF-fil, (stående A5-format) 
3. Powerpoint i bildspel som kommer att rullas på skärmar i utställningslokalen samt i 

föreläsningssalarna i mellantid. OBS! Välj Bildstorlek 16:9 bredbild. 
 
Annonsmaterial senast 18 januari till: annika.roback@sll.se. 
 
4. Produktblad till kongressväska 230 st (guld/silver) på plats senast 1 februari, skickas till:  

Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20C, 413 90 Göteborg. 
 
MATERIAL OCH UTSTÄLLARE 
Leveransadress: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20C, 413 90 Göteborg. Det går 
bra att skicka utställningsmaterial innan konferensen, dock tidigast en vecka innan konferensstart. 
Varumottagning har öppet måndag-fredag kl 08:00-16:00. Markera materialet med företagets namn, 
datum och namn på konferensen. Se till att ni har med förberedda returetiketter. Vid hantering av 
paket över 80 kg utgår en kostnad på 450kr per kolli. OBS! Märk kartongen med ”Svenska 
Leverveckan”.  
 
PARKERING 
Det finns begränsade parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till konferenscentret. Lättast finner ni 
parkering bakom koloniområdet men också i ett parkeringshus bakom anläggningen. Parkeringshuset 
ligger i slutet av Medicinaregatan och nås genom att fortsätta Köra rakt fram, förbi 
Konferenscentrum Wallenberg. Parkeringsplatser i närområdet kostar 15kr/h. Vid av- och pålastning 
av utställningsmaterial kan ni parkera framför huvudentrén (Medicinaregatan 20A), dock önskar vi 
att ni kör bort bilen direkt när ni är klara. 
 
FAKTURERING 
Meddela om ni vill ha separata fakturor med olika PO-nummer för utställningskostnaden och för 
eventuella deltagaravgifter som kommer att faktureras. 
 
AVTAL för påskrift skickas via Annika Roback (fd Karlsson), PO Övre buk, C177 till: 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Patientområde Övre buk 
Karouk Said  
Patientområdeschef 
141 86 Stockholm 
 
Organisationsnummer Karolinska Universitetssjukhuset: 23 21 0000-16 
SWEDBANK AB  
105 34 STOCKHOLM 
IBAN: SE02 8000 0890 1190 3384 1397 
Swiftadress:  SWEDSESS 
VAT: SE232100001601 

https://www.gu.se/motesservice/konferenspaket/wallenberg/hittahit
mailto:annika.roback@sll.se
http://www.leverveckan.se/
mailto:annika.roback@sll.se


Riktlinjer för satellitsymposier 
 
Symposium för läkare: Endast guldsponsorer 
 
Symposium för omvårdnadspersonal: Minst silversponsorer 
 

1. Programmet ska ligga i linje med Leverveckans program 
2. Symposiet planeras med respektive ämnesansvarig i Leverveckans organisationskommitté 
3. Tema och ämne läggs ut på Leverveckans hemsida 
4. Anmälan till symposiet görs via Leverveckans hemsida 

 
Kostnader för företaget 

1. Lokal, 2 500 kr ex moms per påbörjad timme 
2. Resa och boende för inbjudna föreläsare 
3. Mat till eventuellt mingel efter symposiet 
4. Administration, organisationen för Stockholms Levervecka, 6 000 kr ex moms 

 
Registrering på hemsidan 
Vi önskar om möjligt att alla registrerar sig på hemsidan www.leverveckan.se (sista 
anmälningsdag 25 januari) 
 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta någon av oss i 
organisationskommittén för Svenska Leverveckan. 
 
annika.roback@sll.se  08 - 585 800 93/073 699 61 31 
jolanta.rucinski@vgregion.se  
kristina.bennerdt@vgregion.se 
medinet.holmberg@telia.com 070 - 220 18 08 
 
 
Vi ser fram emot att få träffa dig i februari! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Annika Roback  Jolanta Rucinski Kristina Bennerdt          Bengt Holmberg 

http://www.leverveckan.se/

