Inbjudan till att ställa ut på NES2012
NES2012 är en internationell konferens med gott renommé som anordnas årligen av Nordiska Ergonomisällskapet. Den genomförs för 44:e gången 2012 i Stockholm. Konferensens tema är ”Ergonomics for
sustainability and growth”. NES2012 samlar ett stort antal personer verksamma inom ergonomiområdet
från såväl näringsliv som företagshälsovård, forskning och utbildning. Den blir en livaktig mötesplats för
praktiker, forskare och företag. Vi räknar med 200 - 300 deltagare, främst från Sverige och Norden, men
även från övriga Europa och andra världsdelar.

Vi erbjuder
•

En utställningsyta centralt belägen i konferensanläggningen där också konferensens
mingelluncher och kaffe serveras.

•

Exponering av utställarens varumärke och verksamhet/produkter för professionellt verksamma
inom ergonomiområdet.

•

Kontakt med personer som agerar som rådgivare i ergonomiska frågor och bistår arbetsplatser vid
produktval och inköp.

•

Möjlighet att möta forskare och praktiker för att utbyta erfarenheter och kunskap samt bygga
nätverk.

•

Lunch och kaffe under konferensdagarna för en person.

•

Presentation som utställare med logo på NES2012 hemsida samt i konferensprogrammet.

Om konferensen
NES2012 är en årlig internationell konferens med mycket gott renommé som äger rum 19-22 augusti
2012. Konferensen inleds med en get-together-aktivitet på kvällen söndagen den 19e augusti.
NES2012 genomförs på Vår Gård konferenscenter, som är lätt att nå med buss eller tåg. Vår Gård är
vackert beläget i Saltsjöbaden.
NES2012 är en unik mötesplats med utrymme för inspirerande möten i en naturskön sekelskiftesmiljö.

NES 2012
Address: Dept. of Ergonomics, School of Technology and Health, KTH, Allfred Nobels Allé 10, SE-141 52 Huddinge, SWEDEN
Phone: +46-8-790 94 96, PlusGiro: 30 44 23-7, BankGiro: 5905-9782
E-mail: General: info@nes2012.se, scientific: scientific@nes2012.se, sponsors: sponsor@nes2012.se,
exhibition: exhibition@nes2012.se
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Information till utställare
Plats
Vår Gård Konferenscenter
Ringvägen 6, 133 80 Saltsjöbaden
08-748 77 00
www.vargard.se

Tid
19-22 augusti, 2012

Utställaryta med prisexempel
2 x 2 m = 4 m2
3 x 2 m = 6 m2
4 x 2 m = 8 m2

8 000 SEK (ett bord, en stol och ett eluttag)
10 000 SEK (två bord, två stolar och ett eluttag)
12 000 SEK (tre bord, tre stolar och ett eluttag)

Praktiska frågor runt utställningen
Undrar du över utställarytan eller är i behov av annan utrustning.
Vänligen kontakta Åsa Valdemarsson på Vår Gård.
Telefon: 08-748 77 00
e-post: asa.valdemarsson@vargard.se

Deltagande i konferensen
Lunch och kaffe ingår för en person per utställare. Ett tillägg om 500 SEK per dag kommer att tillämpas
för varje extra person. Konferensmiddagen debiteras extra med 695 SEK

Betalning
Betalning sker inom 30 dagar efter det att kontrakt upprättats med NES2012 sponsoransvarig.
Antingen via Pg 30 44 23-7 eller Bg 5905-9782

Övriga frågor
Susanne Glimne, ansvarig för sponsorer
Telefon: 08- 123 238 19
e-post: sponsor@nes2012.se

Sara Saellström Bonnevier, ansvarig för utställare
Telefon: +46 708 66 25 95
e-post: exhibition@nes2012.se

Helena Tobiasson, PR-ansvarig
Telefon: 070 241 96 41
e-post: tobi@csc.kth.se
Aktuell information finns på hemsidan: www.nes2012.se
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Fyll i och skicka in ansökan/intresseanmälan på nästa sida!
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Ansökan om utställarplats
Företag eller organisation* __________________________
Organisationsnummer*_____________________________

Vi vill ställa ut på NES2012 och väljer följande alternativ:
☐ 2 x 2 m = 4 m2
☐ 3 x 2 m = 6 m2
☐ 4 x 2 m = 8 m2

8 000 SEK (1 bord)
10 000 SEK (2 bord)
12 000 SEK (3 bord)

Namn på kontaktperson*________________________________
Adress* _____________________________________________
E-mail* _____________________________________________
Telefon* ____________________________________________
Innehåll i montern/typ av produkt* _______________________
Namn på deltagande person/er*
1._____________________________________________
2._____________________________________________
Ytterligare person/er 20 aug_____ 21 aug _____ 22 aug _____
Socialt event 20 aug _____person/er (Extra kostnad tillkommer)
Konferens middag 21 aug____person/er (695 SEK per person)

Skickas till exhibition@nes2012.se

* Obligatoriska uppgifter

