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Inbjudan till partners och utställare 
 
Välkommen att möta Sveriges ledande kliniker och forskare inom tal-, språk-, röst och 
sväljstörningar. Ni är varmt välkomna att medverka som partner/utställare under Nationell 
Konferens i Logopedi, 10-11 november, 2022. Konferensen äger rum i Aula Medica, 
Karolinska Institutet och i BioClinicum Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 
 
Konferensen är den nionde nationella konferensen i logopedi och temat för årets konferens 
är klinisk forskning och tillämpning. På grund av växande intresse anordnas den kommande 
konferensen i Stockholm. 
 
Vi uppskattar att samla ca 300 deltagare från Sverige och övriga Norden. 
Konferensensdeltagare är huvudsakligen logopeder men även audionomer, lingvister, 
fonetiker, talteknologer, önh-läkare/foniatrer/audiologer samt specialpedagoger kan delta. 
Ett intressant och välfyllt program kommer att erbjudas med den senaste forskningen och 
kliniska tillämpningar för att förbättra möjligheten för personer med talsvårigheter, 
språkstörning eller röststörning att kommunicera samt de med sväljsvårigheter att äta och 
svälja. 
 
Utställningslokalen ligger i direkt anslutning till Erling Persson-salen i Aula Medica, som 
används för konferensens alla plenarföreläsningar såväl som ett av de parallella 
föreläsningsspåren. 
 
Kaffe och luncher kommer att serveras i mingelform i utställningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Varmt välkommen önskar  
 
Anette Lohmander, Elisabet Lundström och organisationskommittén NKL 2022 
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HUVUDPARTNER - 25 000 KR 
__________________________________________________________ 
 

 Utställaryta, 12 kvm i utställningsområdet där lunch- och kaffepauser äger rum. 

 

 Ett bord (ca 80*120 cm), en stol, el och wifi. 

 

 Exponering som huvudpartner i det tryckta programmet (förutsatt att ett program 

trycks) sam logotype och länk till företaget på konferensens hemsida. 

 

 Två fria deltagaravgifter inkl. kaffe och lunch.  

 

 1 helsidesannons i programboken (förutsatt att ett program trycks, annonsoriginal 

tillhandahålls av partnern). Alt. möjlighet att dela ut 1 reklamblad under 

konferensen. 

 

 Partners logotyp på välkomst- och hänvisningsskyltar under konferensdagarna. 

 

 Tillgång till deltagarlista med namn och organisation (sänds med e-post vid ett tillfälle 

innan konferensen börjar). 

 

 

 
UTSTÄLLARE - 10 000 KR 
__________________________________________________________ 

 
 Utställaryta, 6 kvm i utställningsområdet där lunch- och kaffepauser äger rum.  

 

 Ett bord (ca 80*120 cm), en stol, el och wifi. 

 

 Exponering som utställare i det tryckta programmet (förutsatt att ett program trycks) 

sam logotype och länk till företaget på konferensens hemsida. 

 

 1 fri deltagaravgift inkl. kaffe och lunch.  
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ÖVRIGA SPONSORERBJUDANDEN  
__________________________________________________________ 

 
 

 Vänligen kontakta Akademikonferens om önskemål om andra sponsorobjekt. 

 
KONTAKT OCH AVBOKNINGSVILLKOR 
__________________________________________________________ 

 
 Alla priser är exklusive moms.  

 

 Utställningssekretariat: 

 Akademikonferens, Lina Sarenius 

e-post: NKL2022@akademikonferens.se  

Telefon: direkt +46 18 67 10 34. Växel +46 18 67 10 03 

 

 Avbokningsvillkor 

Avbokning måste ske skriftligen till: NKL2022@akademikonferens.se 

Vid avbokning fram till 11/7-2022 debiteras en avbokningsavgift om 15% av bokningsvärdet.  
 
Avbokning senast 11/8-2022 – en avbokningsavgift om 50% av bokningsvärdet utgår.  
 
Avbokning från 12/8-2022 – ingen återbetalning utgår. 
 
 
 

ANMÄLAN AV PARTNER/UTSTÄLLARYTA 
__________________________________________________________ 

 
Kommer inom kort 
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