Tema: ADHD ur ett livstidsperspektiv
20–22 april, Stockholm

INBJUDAN TILL SPONSORER

ADHD-dagarna
20–22 april, 2022
på Piperska Muren i
Stockholm

Obs! Pga osäkerhet kring möjligheten att arrangera
konferensen under maj 2021 utifrån rådande
pandemisituation bokas ADHD-dagarna nu om till
20-22 april 2022.
För tionde året bjuder Cereb in till ADHD-dagarna,
denna gång i större skala med temat ADHD ur ett
livstidsperspektiv. ADHD-dagarna är en konferens för
kliniker, forskare eller andra professionella som önskar
fördjupa sin kompetens inom det neuropsykiatriska
området. Konferensen ger dig inspiration och nya
kunskaper du har verklig nytta av i din yrkesverksamma
vardag.
Dag ett och två tar vi del av kliniskt relevant forskning
och utveckling avseende utredning och behandling
av ADHD hos barn, unga, vuxna samt äldre. Inbjudna
talare är lokala och internationella experter inom
området. Dag tre ges möjlighet till ytterligare klinisk
fördjupning genom två master classes.
Hela konferensen genomsyras av frågeställningar
kring konsekvenser av obehandlad ADHD samt
kostnaderna på individ-, grupp- och samhällsnivå.
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Berkeh Nasri, leg psykolog, med dr, FoU-ansvarig Cereb
Martin Oscarsson, leg psykolog, FoU-assistent
Sponsornivåer
Guldsponsor (max 2 företag) - 50.000:Plats för monter/rollups (2 x 2 m)
3 fria deltagare till hela konferensen inkl master class, kaffe/lunch/kaffe
Logotyp samt länk till er hemsida på konferenssidan
Logotyp i konferensapp
Istopp i konferensväska (A4-blad)
Logotyp på pausbild i sessionssalen
Silversponsor (max 4 företag) – 25.000:1 Ståbord/rollup i utställningen
2 fria deltagare till hela konferensen inkl master class, kaffe/lunch/kaffe
Logotyp samt länk till er hemsida på konferenssidan
Logotyp i konferensapp
Istopp i konferensväska (A5-blad)
Logotyp på pausbild i sessionssalen
Bronssponsor – 15.000:1 Ståbord/rollup i utställningen
1 fri deltagare till hela konferensen inkl master class, kaffe/lunch/kaffe
Logotyp samt länk till er hemsida på konferenssidan
Logotyp i konferensapp
Företagsnamn på pausbild i sessionssalen
För anmälan, skicka ett mail med önskad sponsornivå till: adhddagarna@meetx.se
Utställningsområde
Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till föreläsningssalen. För- och eftermiddagsfika samt kaffe efter lunchen serveras i anslutning till utställningen för att maximera
möjligheten för utställare att möta deltagarna.
Viktiga datum (preliminära)
Inflytt
Onsdag 20 april 07:00-08:30
Utflytt
Torsdag 21 april 17.30
Utställningstider
Onsdag 20 april 08.30-17.30
Torsdag 21 april 08.30-17.30
3

Monterplacering och inredning
I paketet ingår ett bord med duk, en stol samt el-anslutning 10A/230V. Utställningsyta fördelas
efter paketnivå och sedan enligt ”först till kvarn” principen.
Monterpersonal & hotellbokning
Registrering för konferensdeltagande som ingår i paketen görs via en speciell bokningslänk
som skickas ut efter att anmälan kommit in. Ett antal hotellrum på Clarion Hotel Amaranten
har bokats för deltagare på ADHD-dagarna, bokning av rum görs i samband med registreringen. Mer information om hotellet finns på hemsidan.
>>OBS! Endast personal från utställande företag kan delta på ADHD-dagarna.
Betalning
När bokning är slutförd sänds en faktura på det totala beloppet. Anmälan är bindande och
betalningsvillkor är 30 dagar. Om betalning inte inkommit i tid reserverar vi oss rätten att
sälja utställningsplatsen till annat företag.
Vår integritetspolicy
Vi värnar om att skydda din personliga integritet. De uppgifter vi ber dig om i anmälan är
uppgifter vi behöver för att kunna genomföra mötet, logistiken, login, betalningar etc. på
korrekt sätt. Vi kommer att lämna relevant information till våra samarbetspartners (resebyrå/hotell/anläggning och industri) med samma syfte. Varken vi eller våra samarbetspartners
kommer att dela någon information vidare till tredje part. Vi kan komma att behålla ditt
namn och epost-adress för framtida arrangemang, men du är alltid fri att avböja eventuella
inbjudningar. Vi får inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande, genom att ni anmäler ert företag/organisation som utställare samt bockar i rutan ”Jag godkänner och har läst
integritetspolicyn” i våra anmälningsformulär godkänner du att vi lagrar dina uppgifter enligt
konferensens integritetspolicy. Sweden Meetx AB och arrangören Cereb är gemensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs hela integritetspolicyn för
konferensen här >>
Kontaktinformation
Sweden Meetx AB
Projektledare: Marie Jacobsson
adhddagarna@meetx.se
031-708 86 90
Hemsida
adhd-dagarna.se
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