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Riksföreningen för operationssjukvård inbjuder till 
utställning vid det 14e Hygienforumet. 

Tid och Plats
Torsdag och fredag den 13 - 14 april, 2023 på Stockholm Waterfront 
Congress Centre.

Utställningen
Hygienforums utställning är på plan 2 där även föreläsningssalen 
befi nner sig. Karta över området kommer efter nyår.

Ordinarie platser är 2,5 x 2 meter och är byggda montrar med 
korta skiljeväggar (50 cm). Alla platserna är inklusive el, ett 
bord, 180 x 80 cm och stolar. Önskas annan möblering går det att 
beställa på Svenska Mässkonsult AB. Det fi nns även sju roll-up 
platser, till dessa ingår, el, ett ståbord och en barstol. 

Utställningen öppnar torsdagen den 13 april kl. 08.30. Dagen 
avslutas med utställningsbesök och mingel med enklare förtäring i 
utställningslokalen. Utställningen avslutas kl. 13.00 den 14 april.

I programmet är det inplanerat för 335 minuter utställningsbesök 
under dagarna samt under minglet med 60 minuter. Som delta-
gande utställare är Du/Ni välkomna att delta i föreläsningarna i 
mån av plats.

Gods till utställningen
Utställargods som ska skickas i förväg går tur och retur via Event-
bud. Godset fi nns på plats när ni ska fl ytta in och hämtas efter av-
slutad utställning. Ange i anmälan om Ni önskar tjänsten. Tjänsten 
faktureras efter genomförd utställning.

In- och utfl yttning
Infl yttningen är onsdag 12 april kl. 17.00 - 20.00. Utställningen 
avslutas kl. 13.00 den 14 april och lokalen ska vara tömd samma 
dag senast kl. 16.00.

Priser 

Utställningsplats 

Ordinarie, 2,5 x 2 m 12 800 kr

Roll-Up plats, 2 x 1 m, (endast 7 st platser) 8 700  kr

Förtäring torsdag 
För- och eftermiddagskaff e, lunch 510 kr/person
Mingel med enklare förtäring 420 kr/person

Förtäring fredag 
Förmiddagskaff e och lunch 510 kr/person

Annonsering i programhäftet 
Format A4 9 750 kr
Format A5 (OBS! Liggande/Landscape) 7 500 kr

Godstransport via Eventbud  650 kr/pall el. vagn

Alla priser är exklusive moms.

Anmälan
Anmälan görs på Riksföreningen för operationssjukvårds hemsida 
rfop.se. Sista anmälningsdag är den 10 mars 2023. Anmälan är 
bindande och ingen utställaravgift utom vid eventuella överbok-
ningar återbetalas.

Betalningsvillkor
Monter och förtäring faktureras under vecka 10 med 30 dagars 
betalningsvillkor. Alla priser är exklusive moms.

Frågor
Angående anmälning och betalning kontakta:
utstallare@mittkompetens.se

Inbjudan till Hygienforum
13 - 14 april, 2023, Stockholm Waterfront Congress Centre

Forumet där viktiga och aktuella frågor inom det vårdhygieniska området står i fokus! 
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