Nå tusentals
legitimerade arbetsterapeuter på Nordens största konferens!
Arbetsterapiforum är Sveriges och Nordens största konferens för legitimerade arbetsterapeuter
och har anordnats av Sveriges Arbetsterapeuter vartannat år sedan 1993. 2021 satte konferensen
rekord i antal deltagare – runt 2 000!
Arbetsterapiforum presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk
arbetsterapi. Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter
runtom i Sverige skickar in. Den som forskar, har genomfört ett projekt eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete, är välkommen att skicka in
sitt bidrag. Dessa bedöms av en särskild programgrupp som sätter ihop programmet för de
två konferensdagarna.
Läs mer

2023 – digital konferens
med fantastiska möjligheter
Vi har lyssnat på det positiva gensvaret från 2021 – konferensen blir digital även 2023.
Då får fler möjligheter att delta: inga kostnader för resor eller boende och jämfört med
en fysisk konferens blir avgiften mycket lägre. Nu uppgraderar vi rejält till en digital
plattform som ger möjlighet till interaktion, parallella programpunkter, utställningar och
mycket mer! Dessutom får deltagarna och alla utställare tillgång till plattformen
och materialet i ett helt halvår efter konferensen!
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sponsor		
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Utställningspaket 1		

- Första och största exponeringen jämfört med
övriga sponsorer på webbplatsen, länkad logo
X			
- Framhävd logo i annons om Arbetsterapiforum
i Arbetsterapeuten
X			
- Redaktionell annons (adveritorial) i ett av nyhetsbreven till deltagarna när anmälan är stängd
X		
X		
- Länkad logo på webbplatsen inklusive boilerplate
X		
X		
- Länkad logo i 2 nyhetsbrev till deltagarna
inklusive boilerplate
X		
X		
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Utställningspaket 2

X
X
Utställningspaket 2

- Exklusiv exponering på startsidan i den digitala plattformen X			
- Exponering av huvudsponsor på förbundets
Facebook och Instagram
X			
- Första och största exponeringen i sponsorernas
del i digitala plattformen
X			
- Inspirationsföreläsning (brukar finnas max 2)
X			
- Sponsorplats och eget sponsorrum i digitala plattformen
X		
X		
X
- Länkad logo i sponsorernas del på webbplatsen
X		
X		
X
				
- Inspirationsföreläsning ca 30 min
endast 1 plats (ingår för huvudsponsor)							
								
								
								
Efter
l
		

Huvud-		
sponsor		

Efter

Utställningspaket 1		

- Exklusiv exponering på startsidan i den digitala plattformen
- Sponsorplats och eget sponsorrum i digitala plattformen
- Länkad logo i ett nyhetsbrev till deltagarna
inklusive boilerplate
- Tillgång till deltagarna i den digitala plattformen
i ett halvår efter konferensen
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X			
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X
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75 000 kr		

39 000 kr

29 000 kr

Not

Möjligt 		
tillägg för
Paket B och
C, 25 000 kr
Not
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