
 

 

 

 

SWEETs är det nationella vetenskapliga motet för Svensk Förening för Akutsjukvård. 
 
Vi har nu börjat planera inför akutläkarnas stora årliga konfrerens, SWEETs, som kommer 
äga rum 7-9 mars 2018. Till vår glädje växer konferensen varje år och för att få plats med 
fler deltagare kommer vi att byta lokal och vara på Skogshem & Wijk ute på en av Lidingös 
uddar. Skogshem & Wijk ligger vackert till vid vattnet, med utsikt över Stockholms inlopp, 
samtidigt som de erbjuder moderna konferenslokaler.  
 
Nästa år firar vår specialitet 10 år, vilket vi självklart vill uppmärksamma. För oss är en av 
styrkorna med vår specialitet den breda kunskap akutläkare besitter, det är just bredden vi 
vill ha i fokus under årets konferens. Akutläkare är individer och genom att tillvarata allas 
styrkor och specialintressen, kan vi bygga ett program med variation, med godbitar för alla 
och med såväl nationellt som internationellt erkända föreläsare. 
 
SWEETS är förutom en populär konferens också det årliga vetenskapliga mötet för Svensk 
Förening för Akutsjukvård och den självklara mötesplatsen mellan våra yrkesutövare och 
medicinskt inriktade företag. Vi ser er som en viktig samarbetspartner och vill bjuda in er att 
delta i vårt möte. Kom och träffa våra gäster och umgås med dem, vi är säkra på att det ger 
utbyte för alla! 

Vi inleder SWEETs på onsdagen med temat ”Akutsjukvård – Det som var, det som är och 
det som kommer”. Torsdagen blir ST-dagen med korta snabba föreläsningar och även 
mindre små rum med fokus på små smala områden. På fredagen blir fokus fakta och 
forskning. 

En del spännande gäster har redan tackat ja bl.a. Roberta Petrino, ordförande i EUSEM, 
Taj Hassan, ordförande i RCEM (UK) samt Victoria Webster som blev vår allra första 
specialist i Sverige. 
 

SWESEM bjuder in industrin att medverka som partner/utställare under SWEETs  
den 7-9 mars 2018. 

Fokus ligger på att ge er möjligheten att ha en programlagd workshop eller föreläsning på 
luncherna där tillfället ges att presentera och demonstrera era olika viktiga redskap i 
akutsjukvården. 

Se bifogat preliminärt program. 

Vi räknar med ca 250 deltagare under SWEETs 2018. 
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Partner- och utställarerbjudande 

Samtliga belopp exkl moms 

  Huvudpartner (max 1 bolag per dag) 

Erbjudande Pris 

Värd för workshop/föreläsning under lunchen 
inom eget område (45 min) onsdag 7/3, torsdag 
8/3 alt. fredag 9/3. Workshop/föreläsning 
marknadsförs i programmet. 
En av dagarna väljs.  

SEK 55 000 

Gemensam marknadsföring med SWESEM inför 
SWEETs 2018.  

Inkluderat  

Utställningsyta max 3 kvm samt ett eluttag 
under hela konferensen Inkluderat 

Möjlighet att först välja placering av 
utställningsyta i anslutning till 
huvudföreläsningssalen. "Först-till-kvarn" 
principen tillämpas. 

Inkluderat 

2 fria registreringar till monterpersonal (ger 
tillträde till konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna) 

Inkluderat 

Middag torsdag (kopplat till de fria 
registreringarna) 

Inkluderat 

Exponering i välkomsthälsningen i PowerPoint i 
huvudföreläsningssalen 

Inkluderat 

Exponering som huvudpartner med logo i 
programbladet 

Inkluderat 

Exponering som huvudpartner med logo i 
mobilapp 

Inkluderat 

Exponering som huvudpartner med logo och 
länk på www.sweets.nu. 

Inkluderat 

Exponering som huvudpartner på roll-up under 
SWEETs, t ex i anslutning till föreläsningssalarna. 
Exklusive kostnad för roll-up 

Inkluderat 

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn 
och arbetsplats två veckor innan mötet äger 
rum. 

Inkluderat 

 



 

 

  Partner (max 3 bolag per dag) 

Erbjudande Pris 

Värd för workshop efter dagens program inom 
eget område (kvällstid) onsdag 7/3 eller torsdag 
8/3. Workshop marknadsförs i programmet. 

SEK 35 000 

Gemensam marknadsföring med SWESEM inför 
SWEETs 2018 

Inkluderat 

Utställningsyta max 3 kvm samt ett eluttag 
under hela konferensen Inkluderat 

Fördelaktigt placerad utställningsyta i anslutning 
till huvudföreläsningssalen (i förhållande till 
övriga utställare) Inkluderat 

2 fria registreringar till monterpersonal (ger 
tillträde till konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna under 3 dagar) Inkluderat 

Exponering som partner med logo i mobilapp 
Inkluderat 

Exponering i välkomsthälsningen i PowerPoint i 
huvudföreläsningssalen 

Inkluderat 

Exponering som partner med logo och länk på 
www.sweets.nu 

Inkluderat 

Exponering som partner med logo i 
programbladet 

Inkluderat 

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn 
och arbetsplats två veckor innan mötet äger 
rum. 

Inkluderat 

 

 
Utställarerbjudande 

Erbjudande Pris 

Utställningsyta i nära anslutning till 
föreläsningssalen samt ett eluttag  

SEK 15 000 för en dag 

1 fri registrering till monterpersonal (ger 
tillträde till konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna) 

Inkluderat 

Listad som utställare på www.sweets.nu Inkluderat 

Listad som utställare i det tryckta programmet 
Inkluderat 



 

 

 
Sponsorer och utställare under SWEETs 2017: 

Allytec    Secma 
Aweria   Siemens 
Dräger   Virogates   
HemoCue     
Interacoustics   
Infiniti Medical    
Philips    

 

Frågor om det medicinska innehåller, vänligen kontakta 

Arin Malkomian, ordförande SWESEM 

Tel: 073-753 29 08 

E-post: arin_81@hotmail.com 

 

Frågor om partner/utställare, vänligen kontakta 

Meetagain Konferens AB 
Caroline Knies  
Tel: 08-664 58 00  
E-post: caroline@meetagain.se  

 

mailto:caroline@meetagain.se

