Veterinærdagene 2022
Den norske veterinærforening arrangerer Veterinærdagene hver vår.
Her møtes veterinærer fra hele Norge til faglig oppdatering og sosialt fellesskap. Veterinærforeningen
benytter Meetings som sin samarbeidspartner når det gjelder forberedelser og teknisk gjennomføring
av arrangementet.
Veterinærdagene 2022 arrangeres på Scandic Hotell, Lillehammer 23. - 25 mars.
Vi er optimister og har tro på at smittesituasjonen i slutten av mars vil tillate et arrangement med
fysisk tilstedeværelse uten begrensninger.
Hvis dette mot formodning ikke lar seg gjøre, er påmelding fra utstillere ikke bindende og vi må finne
andre løsninger.
Arrangementet vil uansett bli holdt som et hybrid arrangement, slik at kursdeltakere også kan delta
digitalt om det er mest praktisk for dem.
Forutsatt at arrangementet kan gå som planlagt uten smittevernmessige begrensninger, vil vi som lovet
etter Veterinærdagene 2020, kompensere de utstillere som deltok den gang.
Kompensasjonen vil være en rabatt på 20% av de prisene som er oppgitt under.
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Veterinærforeningens prosjektgruppe for Veterinærdagene 2020

1. Fagprogrammet

Fagprogrammet er delt inn i fem parallelle fagseksjoner.
Fullstendig fagprogram for hver seksjon finner du på Veterinærdagenes nettsider. Fagseksjonene
Akvamedisin, Produksjonsdyrmedisin, Veterinær samfunnsmedisin, Smådyrmedisin og Hestemedisin
har separate fagprogrammer torsdag og fredag
Akvamedisin: «Oppdrett av nye arter, Aktuelt fra felt i sjøvannsfasen, ny teknologi i oppdrett på land
og sjø, Landbasert oppdrett og settefiskproduksjon.»
Produksjonsdyr: «Hvilke oppgaver får stordyrveterinærene i fremtiden»
Veterinær samfunnsmedisin: «Fremtidens matproduksjon fra fjord og jord til bord.»
Hest: «Reproduksjon og føllsykdommer»
Smådyr: «Reproduksjon og fødsel hos hund og katt»

2. Generelt om de fagtekniske utstillingene

De fem parallelle fagseksjonene vil bli holdt i ulike forelesningssaler på kongresshotellet
De fagtekniske utstillingene vil være lokalisert i hotellets utstillingsområde på 1000 kvm.
Det vil bli servert kaffe i pausene kun i utstillingsområdet. Lunsj for deltakere og utstillere foregår i
hotellets restaurant, og det er satt av god tid til lunsj, slik at deltakerne kan benytte deler av tiden i de
fagtekniske utstillingene. Utstillere spiser lunsj i hotellets restaurant før deltakernes lunsj.
Veterinærforeningen vil oppnevne en komite blant kursdeltakerne som vil kåre beste utstiller.
Vinneren vil bli premiert.
Innrigg vil være onsdag kveld fra kl 18.00. Om det blir anledning til å starte tidligere vil vi informere
om dette pr mail.
3. Sponsing av foredragsholdere

Utstillere gis anledning til å sponse foredragsholdere under arrangementet. Prisen for dette er kr
8.000,- pr. foredragsholder.
Firma som sponser foredragsholder vil bli markert med logo i programmet på aktuelle foredrag. Det
vil også bli annonsert i begynnelsen av forelesningen. Kontakt Meetings dersom ditt firma er
interessert i å sponse foredragsholdere under Veterinærdagene.
4. Sponsing av seksjoner

Det er anledning til å sponse hver av de fem seksjonene under arrangementet. Prisen for dette er kr 12
500 per seksjon.
Firma som sponser en enkelt seksjon, har anledning til å sette opp ”roll ups” og annen form for synlig
reklame i forelesningssalen, og fritt dele ut reklamemateriell på deltakernes plasser. Firma vil bli
synliggjort under den aktuelle seksjon i program på nett, og logo vil bli presentert på skjerm i alle
pauser. Veterinærforeningen vil tilby utsendelse av info til deltakerne på seksjonen før og etter
arrangementet. Kontakt Meetings dersom ditt firma er interessert i å sponse en eller flere av
seksjonene under Veterinærdagene.
5. Internettside og program

I forbindelse med Veterinærdagene 2022 har Veterinærforeningen etablert egne internettsider med
lenke fra foreningens hovedside. Her vil vi blant annet legge ut oversikt over utstillerne med
firmalogo.
Logo sendes Meetings så fort som mulig.
Vi tar utgangspunkt i fysiske utstillinger, men siden vi også har åpnet for digitale deltakere vil alle
utstillere presenteres på den digitale plattformen, med logo og kontaktinformasjon til hovedkontakten.
Om mulig kan det her også legges inn en reklametekst (som jpg) eller en lenke til film (må ligge
tilgjengelig på for eksempel youtube/vimeo) Det er også mulig å legge til inntil 3 dokumenter per
firma (pdf-er)
Øvrige kontaktpersoner kan også listes opp med bilde og kontaktinformasjon. Eventuelle bilder av
kontakter må være i kvadratisk format.
Om dere ønsker å benytte dere av disse mulighetene for økt profilering digitalt, må disse elementene
sendes til hello@meetings.no innen 13. mars.

6. Standpriser

Prisen for en standardstand er kr 20 000,-.
Prisen per ekstra kvadratmeter utover standardstanden på 6m2 er
kr 3 200,- for de neste 6-12 m2 og kr 1 900,- per m2 utover dette.
Utstillere som ønsker en stand som er mindre enn standardstanden betaler kr 4 700,- per kvadratmeter.
Minste stand er 2 kvadratmeter

7. Hovedsponsor

Prisen for hovedsponsor er 55 000 og inkluderer følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Velge utstillingsplass
20% rabatt på total standsleie
Spesiell profilering av logo på internettsidene til Veterinærdagene
Levere nett/sekk med eget profileringsmateriell til deltagerne
Levere halsbåndet med firmaprofilering til navneskiltene
Logo på navneskilt til alle deltakere
Sponsor for en fritt valgt seksjon uten ekstra vederlag.
DNV kan tilby utsendelse per e-post av info til alle deltakere før og etter
arrangementet.
Hovedsponsor dekker selv kostnader til produksjon av nett/sekk og halsbånd.
Dersom flere melder sin interesse for å være hovedsponsor, vil vi vurdere hver enkel henvendelse, og
foreta en avgjørelse på bakgrunn av hva vi mener er det beste totalkonsept for deltakerne.

8. Påmelding av utstillere

Utstillere bes om å benytte påmeldingsskjemaet på internettsidene til Veterinærdagene for egne
deltagere. Alle representanter må foreta sin egen registrering og alle som er tilstede belastes
dagpakker a kr 700,-

9. Fremdriftsplan
Hva

Frist for å melde sin interesse som
hovedsponsor
Frist for å melde sin interesse som sponsor for
foredragsholder
Frist for å melde sin interesse som sponsor av
fagseksjon

Dato

Tilbakemelding sendes:

15.01.2022

Meetings

15.01.2022

Meetings

15.01.2022

Meetings

Booking av hotellrom

20.02.2022

Vetdagene.no

10. Veterinærforeningens prosjektgruppe for Veterinærdagene 2022

Fra Veterinærforeningen:
Fagsjef Ellef Blakstad
Tlf. 922 80 315
E-post: eb@vetnett.no
Kommunikasjonsansvarlig Frauke Becher.
Tlf. 472 84 325
E-post: st@vetnett.no

Økonomimedarbeider Kristine Fosser
Tlf. 932 22 337
E-post: kf@vetnett.no
Kurskoordinator Aina Skaug Nilsen
Tlf. 992 61 589
E-post: asn@vetnett.no
Fra Meetings:
Eva Løvseth
Tlf. 920 34 862
E-post: eva@meetings.no
Anita Hammersvik
Tlf. 905 84 312
E-post: anita@meeting.no
Ta kontakt med Ellef Blakstad dersom du har innspill eller spørsmål til prosjektgruppen.
Tlf. 922 80 315 eller e-post eb@vetnett.no

Velkommen til Veterinærdagene 2022 på Lillehammer!
Med vennlig hilsen
For Den norske veterinærforening

Ellef Blakstad
Fagsjef

