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VITALIS-MÄSSA, GÖTEBORG

Nordens ledande eHälsomöte 22–25.5.2023

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring eHälsa och framtidens
vård och omsorg.
Här möts aktörer och företag inom vård och omsorg  för att nätverka och utveckla
samarbete och kunnande.
Vitalis 2023 inleds med en Opening Keynote den 22 maj för dem med
konferensbiljett, konferensprogrammet och utställningen startar den 23–25 maj. 

Viexpos sammonter

Om mässan

Areal vid sammontern och försäkring 
Hyresstrukturer och elavgifter vid montern
Byggnation och rivning av montern
Viexpos rådgivare på plats under hela mässan 
Sparrning för förstagångsdeltagande företag 

Viexpos administrationsavgift (inkluderar Viexpos
arbete och alla arrangemang) 
Samordning och införande av stödansökningar i
Business Finlands system
Inkluderar tillgång till Vitalis partner/matchmaking -
platform
Möjlighet till 15 minuters produkt- eller
tjänstepresentation på Vitalis Open Stage utan kostnad
(pris 5 000 kr) (Huvudteman är välfärdsteknik och
egenmonitorering.)
Rabatt på konferenspaket se nedan

Sammontern erbjuds som en nyckelfärdig tjänst som
omfatta bl.a.:

- Förberedelserna inför mässan gås igenom för att
   nå det bästa resultatet  

Mera information

Besök mässan i Viexpos grupp
Med Viexpo får du de bästa fördelarna och mässtjänsterna.
Företagen har möjlighet att delta i mässan antingen i
Viexpos sammonter eller med egen monter. 
I sammontern får företagen en färdig avdelning, bättre
synlighet och full service.

Egen monter
Minimiareal 9 m2, mera information Shell stands
Priser 3571 – 4235 SEK/m2 mera information Book
stand
Inkluderar tillgång till Vitalis partner/matchmaking -
plattform
Möjlighet till 15 minuters produkt- eller
tjänstepresentation på Vitalis Open Stage utan
kostnad (pris 5 000 kr) (Huvudteman är
välfärdsteknik och egenmonitorering.)
Rabatt på konferenspaket se nedan

Konferensdeltagande 
Ytterligare rabatt -25% på personliga konferensbiljetter
Biljetter | Vitalis 

Rabatt -20% för utställare, inte personligt

- Pris för 3 dagar inklusive lunch och kaffe
- Det omfattande Vitalis-konferensprogrammet 
   erbjuder presentationer från över 500 talare
- Alla presentationer är filmade och tillgängliga för 
   dig i 6 månader efter Vitalis
- Rabattkod: 25PCT

- Erbjudandet gäller ett icke-personligt kort som
   fler än en person kan använda en i taget
- Inkluderar inte lunch eller kaffe
 

Open Stage

Anmälning senast  15.2.2023

Du kan också
anmäla dig

här

https://en.vitalis.nu/home/for-exhibitors/shell-stands/
https://en.vitalis.nu/home/for-exhibitors/book-stand/
https://vitalis.nu/hem/biljetter/
https://share.hsforms.com/1oMA2zL7QQbyjvogMm2ULJA4kak1
https://share.hsforms.com/1oMA2zL7QQbyjvogMm2ULJA4kak1
https://share.hsforms.com/1oMA2zL7QQbyjvogMm2ULJA4kak1

