VÄLKOMMEN SOM UTSTÄLLARE!
Kom med som utställare på den nationella konferensen om suicid prevention i Norrköping 2019.
Som utställare får ni möjlighet att presentera er verksamhets arbete med suicidprevention, delta i
samtal, utbyta personliga erfarenheter och knyta viktiga kontakter. Missa inte detta tillfälle att visa
upp ert arbete och er verksamhet!
Konferensen går av stapeln den 2-3 oktober 2019 och är ett samarrangemang mellan Region
Östergötland, Norrköpings kommun, Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention (NASP). Samverkan sker även med Riksförbundet för
suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), MiND, SPIV och Suicide Zero.
Temat för 2019 års konferens är Tillsammans för livet.
Engagemanget för att förebygga och förhindra självmord ökar allt mer i Sverige och
suicidpreventiva insatser utvecklas och sprids inom många olika områden. För att förebygga
självmord behövs insatser på många olika samhällsarenor, där en mängd olika aktörer är
involverade. ”Tillsammans” kan betyda samarbete och samverkan men även kunskap om
varandras uppdrag och möjligheter. Respekt för personliga erfarenheter och tillgång till
kunskapsstöd och forskning behövs för att vi tillsammans ska nå ett framgångsrikt resultat.
Syftet med konferensen är att:
-

Sprida arbetssätt och metoder för framgångsrik suicidprevention genom att lyfta fram goda
exempel från olika verksamhetsområden. Inspirera till konkreta åtgärder, nytänkande,
samverkan och samarbete. Klargöra ansvar, roller och arbetsuppgifter inom alla nivåer från
frivilligorganisationer till regering samt ge förslag på hur samarbetet kan fungera.

-

Presentera det aktuella kunskapsläget nationellt och internationellt. Visa upp ny forskning
och nya metoder i föreläsningar, seminarier och workshops. Ge utrymme för att ta del av
och lära av personliga berättelser och erfarenheter.

-

Belysa suicidalitetens ursprung utifrån olika perspektiv. Skapa en konferens som bryter
tabun och myter kring suicidalitet och hämtar kraft ur exempelvis film, teater, litteratur
och dans.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar i människonära verksamheter, professionellt eller
ideellt, som vill vara med och förebygga självmord. Konferensen vänder sig också till politiker,
myndigheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt
ansvarsområde. Vi välkomnar även företagsledare, privata arbetsgivare och privatpersoner.

GULDPAKET + monter - 50 000 kronor*
▪
▪
▪
▪
▪

10 m² utställningsyta, (5x2m)
Företaget/organisationens logotyp i slutligt digitalt program
Företagets logotyp och länk på konferensens hemsida
Helsidesannons i konferensens digitala program
4 fria konferensregistreringar

SILVERPAKET + monter - 25 000 kronor*
▪
▪
▪
▪
▪

6m² utställningsyta, (3x2m)
Företaget/organisationens logotyp i slutligt digitalt program
Företagets logotyp och länk på konferensens hemsida
Halvsidesannons i konferensens digitala program
2 fria konferensregistreringar

*I båda paketen ingår:
▪ 1 ståbord (H=110 cm, Ø= 70 cm) & 2 barstolar eller 1 lågt bord (H=70 cm, L=120 cm, D=70
cm) och 2 stolar
▪ Tillgång till el (standard)
▪ Trådlöst internet (önskar man en mer stabil lina för att exempelvis visa film kan detta köpas
till)

ALLOKERING AV UTSTÄLLARPLATSER
Fördelning av platser kommer göras av konferensarrangören baserat på signerat avtal och “först
till kvarn” principen. Ca 4 veckor innan konferensen kommer fördelningen av plats att göras och
utställarskissen bekräftas då till er som utställare.

PLATS
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping
Besöksadress: Dalsgatan 15 (i Industrilandskapet)
Godsadress: Holmengatan 24, 602 32 Norrköping

VIKTIGA DATUM OCH PRELIMINÄRA TIDER
1 oktober

Eventuell möjlighet för inflyttning efter förfrågan

2 oktober
07.00 – 10.00
08.00 – 10.00
10.00 – 17.00
19.00

Inflyttning
Registrering, kaffe och utställningsbesök
Konferensprogram dag 1
Middag på Louis De Geer Konsert & Kongress

3 oktober
08.30 – 16.30
15.00 – 18.00

Konferensprogram dag 2
Utflyttning (efter sista fikapaus)

UTSTÄLLNINGSOMRÅDE
Utställningen kommer att äga rum i Louis De Geer Konsert & Kongress entréplan i direkt anslutning
till kongresshallen. Fikapauser har integrerats i utställningsområdet för att maximera möjligheten
för utställare att möta deltagarna. Lunch serveras sittande i lunchlokal medans kaffe efter luncherna
serveras i utställningsområdet.
ANMÄLAN OCH HOTELLBOKNING
Utställarpaketen inkluderar deltagande för ett visst antal personer inklusive kaffe och luncher. Alla
utställande deltagare ska anmäla sig via en speciell anmälningslänk som kommer skickas ut till
kontaktperson efter påskrivet kontrakt.
Deltagande vid middag kan bokas och kostar 200 kr per person för de som har en
konferensregistrering. Ett antal hotellrum i olika priskategorier har förbokats för konferensen med
förhandlade priser, hotellrum bokas i samband med anmälan online. Mer information om hotellen
kan du hitta på hemsidan, www.suicidprevkonferens.se
HÅLLBARHET
Som arrangörer för konferensen om suicidprevention arbetar vi målmedvetet för att minska
arrangemangets miljö- och klimatpåverkan. Vi uppskattar därför om även du som utställare vill
bidra till en minskad klimat- och miljöpåverkan vid exempelvis val av utdelningsmaterial och ev
profilprodukter i montern.
PRODUKTION OCH LEVERANSER
För leveranser till utställningen är det utställarens ansvar att följa Louis De Geer Konsert & Kongress
praktiska instruktioner som skickas ut i god tid innan konferensen och det är utställarens uppgift att
ansvara för att leverans kommer fram i tid.

AVBOKNINGSREGLER
Eventuell avbokning måste ske skriftligen till Sweden MEETX AB. Paketen är avbokningsbara fram
till och med 2 maj, 2019 minus en administrationsavgift på 10 %. Efter den 2 maj är anmälan
bindande och ingen återbetalning kan göras.
Alla priser är angivna i sek och exkl. 25% moms.
För frågor och information:
Konferenssekretariat
Sweden MEETX AB
Ref: Suicidprevention 2019
E-mail: suicidprev@meetx.se
Tele: 031-708 86 90

