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VITALIS-MESSUT, GÖTEBORG

Pohjoismaiden johtava terveysteknologian  tapahtuma 22.–25.5.2023

Vitalis on Pohjoismaiden johtava messu- ja konferenssitapahtuma sähköisestä
terveydenhuollosta ja terveydenhuollon tulevaisuudesta. 
Täällä terveyden- ja hoiva-alan toimijat ja yritykset tapaavat ja verkostoituvat
kehittääkseen yhteistyötä ja osaamista.
Vitalis 2023 alkaa avajaispuheella 22. toukokuuta niille, joilla on konferenssilippu,
konferenssiohjelma ja näyttely alkaa 23.–25. toukokuuta.

Viexpon yhteisosasto

Messuista

Osaston pinta-ala ja vakuutus 
Osaston vuokrarakenteet ja sähkömaksut 
Messuosaston rakentaminen ja purkaminen
Viexpon neuvonantaja paikalla koko messujen ajan 
Messusparraus ensimmäistä kertaa osallistuville
yrityksille 

Viexpon hallinnointimaksu (sisältää Viexpon työn ja
kaikki järjestelyt) 
Tukihakemusten koordinointi ja syöttäminen Business
Finlandin järjestelmään
Sisältää pääsyn Vitalis-sivuston kumppanuus / match
making alustalle
Mahdollisuus 15 minuutin tuote- tai palveluesittelyyn
Vitalis Open Stagella ilman veloitusta (hinta 5 000 SEK)
(Pääteemoina hyvinvointiteknologia ja omavalvonta.)
Alennus konferenssipaketteihin kts.alla

Yhteisosasto tehdään avaimet käteen palveluna johon
kuuluu mm.

- Ennen messuja valmistautumisen läpikäynti parhaan
tuloksen saavuttamiseksi 

Lisätietoja: 

Lähde Viexpon ryhmässä tutustumaan messuihin
Viexpon ryhmässä saat parhaat edut ja messupalvelut.
Yrityksillä on mahdollisuus osallistua messuille joko
Viexpon yhteisosastolle tai omalla osastolla. 
Yhteisosastolla yritykset saavat valmiin osaston, paremman
näkyvyyden ja täyden palvelun.

Oma erillisosasto
Minimikoko 9 m2, lisätietoja Shell stands
Hinnat 3571 – 4235 SEK/m2 lisätietoja Book stand
Sisältää pääsyn Vitalis-sivuston kumppanuus /
matchmaking alustalle
Mahdollisuus 15 minuutin tuote- tai
palveluesittelyyn Vitalis Open Stagella ilman
veloitusta (hinta 5 000 SEK) (Pääteemoina
hyvinvointiteknologia ja omavalvonta.)
Alennus konferenssipaketteihin kts.alla

Konferenssiosallistuminen
Lisäalennus -25 % henkilökohtaisesta
konferenssilipuista Biljetter | Vitalis

Alennus -20 % näytteilleasettajille, ei henkilökohtainen

- Hinta 3 päivälle sisältäen lounaan ja kahvin
- Kattava Vitalis-konferenssiohjelma tarjoaa esityksiä 
   yli 500 puhujalta
- Kaikki esitykset kuvataan ja ovat käytettävissäsi 
   6 kk ajan Vitaliksen jälkeen
- Alennuskoodi: 25PCT

- Tarjous koskee ei-henkilökohtaista korttia, jota
   useampi henkilö voi käyttää yksi kerrallaan
- Ei sisällä lounasta tai kahvia

Open Stage

Ilmoittautuminen viimeistään 15.2.2023

Voit
ilmoittautua
myös tästä

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/1yrE5qh4xR3mmTluU4Rea_g4kak1

