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Höstkongress, 2 - 3 december 2021
Nu har vi, äntligen, glädjen att bjuda in er till den 56:e Höstkongressen på Stockholm Waterfront den 2- 3 
december 2021. Sedan 1964 har Riksföreningen för operationssjukvård arrangerat Höstkongress varje år 
och år 2020 skulle bli den 56:e, men så blev det inte. Nu tar vi nya tag!

Tillsammans med Stockholm Waterfront Congress Centre och Svenska Mässkonsult har vi genomfört en riskanalys och utifrån den 
planerat och vidtagit åtgärder för genomförandet av kongressen. Utställningen kommer att byggas för att på bästa möjliga sätt för att 
skapa ett jämt fl öde av besökare. Kartan presenteras på hemsidan och kommer även att skickas per mejl. Som alltid har Ni möjlighet 
att marknadsföra Ert företag och Era produkter vid fem utställningstillfällen till en totaltid av ca 335 minuter (inklusive mingeltiden). 

Höstkongress 2021

• Samma utställningslokal som 2019. Med en coronasäkrad  
 möblering, kartan kommer inom kort.

• Utställargods som ska skickas i förväg går tur och retur via  
 Budmicke. Det innebär att godset levereras till er monter  
 samt hämtas efter utställningen i er monter. Ange i anmä-
 lan om Ni önskar tjänsten. Tjänsten faktureras efter genom-
 förd utställning.

• Alla möbler bokas via Svensk Mässkonsult, länk fi nns på  
 anmälningssidan.

• Utställningen öppnar torsdag kl. 11.45. och stänger fredag 
 kl. 13.45.

• Torsdagens program avslutas med mingel i utställningslokalen. 

• Preliminärt program kommer att fi nnas på:
 rfop.se/utbildning och evenemang.

Anmälan
Boka er utställningsplats på rfop.se/utbildning och evenemang/
Höstkongress. Ni kan lugnt och tryggt anmäla er redan nu. Vi 
kommer att skicka fakturorna först när vi är 100 % säker på 
att kongressen går att genomföra.

Av- eller ombokning
Anmälan är bindande, eventuell avbokning, efter den 1 oktober 
2021 debiteras med den bokade kostnaden under förutsätt-
ningar att kongressen genomförs.

Bekräftelse och information
Bekräftelse om deltagande skickas direkt till den e-postadress 
som anges i anmälan. Viktigt att korrekt e-postadress anges. 
Information om deltagande skickas av MittKompetens per e-post 
till Er kontaktperson. 

Prislista
Monterplats 3 x 2 m 14 000 kr/plats

Förtäring torsdag:
Infl yttningskaff e, lunch och eftermiddagskaff e 510 kr/person
Mingel med plock och dryck 420 kr/person

Förtäring fredag:
Förmiddagskaff e, lunch och utfl yttningskaff e 510 kr/person

Godstransport via Budmicke 650 kr/pall el. vagn

Annonsering i programhäftet Format A4 - 9 000 kr
 Format liggande A5 - 5 500 kr

Alla priser är exklusive moms.

Betalningsvillkor
Monter och förtäring faktureras efter vecka 42 med 30 dagars 
betalningsvillkor. Godstransporten faktureras efter genomförd 
utställning. Alla priser är exklusive moms.

Med vänliga hälsningar
Riksföreningen för operationssjukvård

Anmälan till utställningen ska vara oss tillhanda 
senast den 1 oktober 2021.

Vid frågor kontakta 
Kristina Lockner, tfn 070-681 01 23 
utstallare@mittkompetens.se



Sverige

Porto betalt

Returadress: MittKompetens AB
Nattviksgatan 6, 871 45 Härnösand

Et t  s tor t  tack  t i l l  våra  kongressponsorer !  Läs  mer  om oss  på  www.r fop.se
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