Vi har ett riktigt bra erbjudande till dig!

Visa bilderna

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!

Bjud in till egna föreläsningar och kundmöten!

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, så att fler kan delta.
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!

Ställ ut, träffa kunder
och knyt kontakter!
I Invajos mötesplattform skapar du lätt en
proffsig monter, erbjuder möten för kunder
och knyter nya kontakter. Du kan visa
filmer över hela produktsortimentet och
bjuda in kunder för specialvisningar eller
hålla föreläsningar med som mest 40
personer åt gången.
Se film om hur du enkelt bygger en
monter!

Allt till ett riktigt bra pris!
Vi vill att så många som möjligt kan träffas på mötesplatsen för alla
arbetsterapeuter. Därför har vi lagt oss på vad det kostar att annonsera en
helsidesannons i vår tidning Arbetsterapeuten!
Arbetsterapiforums deltagare och alla utställare har tillgång till plattformen för mötet och
materialet i ett helt halvår efter konferensen! Under hela den här tiden kan du ordna
kundmöten i plattformen eller ordna egna föreläsningar. Konferensdeltagarna får
aviseringar genom plattformen!

Detta ingår i utställarpaketet!
Före konferensen
Redaktionell annons (adveritorial) i
ett av nyhetsbreven till deltagarna

Under konferensen
Eget utställarrum i digitala
plattformen

när anmälan är stängd
Länkad logo på webbplatsen
inklusive boilerplate

Länkad logo i sponsorernas del på
webbplatsen

Efter konferensen
Länkad logo i ett nyhetsbrev till deltagarna inklusive boilerplate
Tillgång till deltagarna i den digitala plattformen i ett halvår efter konferensen

Extra bonus!
Dessutom kommer alla utställare att synas med logotyp i samlingsannons i vår
tidning Arbetsterapeuten!

Beställ ditt utställarpaket nu!
Ett utställarpaket kostar endast 24 000 kronor exklusive moms. Sista dag att boka ditt
utställarpaket är den 1 februari.
Kontakta Mikael Bokström på Sveriges Arbetsterapeuter om du har fler frågor! Tfn
0721468862.
Jag vill boka ett utställarpaket!

Följd med på en guidad visning av en
utställarmonter!
För att du ska se hur klokt det är att boka en utställarmonter på Arbetsterapiforum 2023
anordnar vi en guidad visning av en monter torsdagen den 23 november klockan 9.00!
Tom Olesson från Invajo visar via Teams hur lätt du träffar dina kunder på
Arbetsterapiforum. Du hänger väl med!?
Jag vill komma på visning av en utställarmonter!

Därför ska du delta!
Arbetsterapiforum presenterar den
senaste forskningen och
utvecklingen inom svensk
arbetsterapi.
Till Arbetsterapiforum kommer
arbetsterapeuter från hela landet.
2021 sattes deltagarrekord med
cirka 2 000 personer!
Arbetsterapiforum besöks även av
beslutsfattare inom hälso- och
sjukvården, både från politiken och
centrala myndigheter.
Arbetsterapeuter har
förskrivningsrätt för hjälpmedel och
är den profession som förskriver
flest hjälpmedel i hemmet.
På Arbetsterapiforum 2023 blir det
ännu lättare för utställare att ordna
visningar av produkter och
hjälpmedel samt knyta kontakter

med arbetsterapeuter från hela
Sverige!
Du som erbjuder medlemsförmåner
till Sveriges Arbetsterapeuters
medlemmar får här ett utmärkt
tillfälle att träffa många kunder!
Läs mer om Arbetsterapiforum här!

www.arbetsterapeuterna.se
kansli@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 00
Sveriges Arbetsterapeuter, Box 760, 131 24 Nacka
Avanmäl mig eller hantera prenumerationer

