Utstillere Veterinærdagene 2021

Org. nr. 966251808
Veterinærdagene 2021
Veterinærdagene 2021 er planlagt avholdt 27. – 28. mai på Clarion Hotel
Trondheim.
I lys av den pågående COVID-19 pandemien og sannsynlig utvikling
fremover, er det nødvendig å foreta en del justeringer i forhold til hvordan
vi vanligvis arrangerer Veterinærdagene. Vi har valgt å ta utgangspunkt i
et scenario der det i mai er mulig å holde arrangementer med inntil 200
personer fysisk til stede, men med muligheter til å endre opplegget på
relativt kort varsel ut ifra den aktuelle smittesituasjon. Konsekvensen av
dette vil være at vi planlegger et hybrid arrangement over to dager med
både fysisk og digital deltakelse i fire fagseksjoner uten fagtekniske
utstillinger på hotellet.
Vi vil da kunne ha 200 personer samlet på hotellet og i tillegg tilby digital
overføring av fagseksjonene.
Vi har utviklet et digitalt tilbud til utstillere ved hjelp av digitale verktøy
som vi presenterer under.
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1. Fagprogrammet
Fagprogrammet er delt inn i fire parallelle fagseksjoner.
Fullstendig fagprogram for hver seksjon finner du på Veterinærdagenes
nettsider, www.vetdagene.no
Det avholdes en felles åpningsseksjon for alle deltakere torsdag 27. mai
mellom 09.00 og 10.00. Under åpningen vil det være innlegg fra
Landbruks- og Matminister Olaug Bollestad og Veterinærforeningens
president, Torill Moseng. Resten av tiden har fagseksjonene separate
fagprogrammer torsdag og fredag.
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Akvamedisin:

Produksjonsdyr/
Veterinær samfunnsmedisin

Fremtidig forvaltning av ILA i Norge
Veileder ikke medikamentell behandling
Bærekraftig utvikling i norsk oppdrett
Aktuelt fra felt

Vaksiner og vaksinasjon mot smittsomme
sykdommer.
Villsvin og Afrikansk svinepest

Hest:

Tannlidelser, endokrinologi,
luftveislidelser, etikk og jus

Smådyr:

Infectious and emerging diseases

Pensjonistforeningen inviterer dagens og morgendagens veterinærer
til bokbad:
Presentasjon av boka «Dyrehelsa i
Norge»

2. Generelt om det digitale tilbudet
På den digitale delen av arrangementet benytter vi Online Event
plattformen til tappin. Her vil utstillerne kunne ha sine egne digitale
utstillingsrom med mulighet for å legge ut lenker, videoer og dokumenter
for nedlastning. Utstillingsrommene er integrert i den digitale løsningen
for visning av forelesninger i de enkelte fagseksjonene, og det er enkelt
for deltakerne å besøke utstillerne og manøvrere mellom de ulike delene
av det digitale arrangementet.
Det vil være mulig for utstillerne å legge ut spørsmål med trekning av
premie blant de som svarer riktig. Den enkelte utstiller er selv ansvarlig
for premie, trekning og utlevering.
Alle deltakende utstillere blir profilert med egne logoer, og inntil 5
utstillere kan profileres på forsiden av websidene.
Hvis du ønsker en mer informasjon om hvordan løsningen med
utstillingsrom fungerer, kan du kontakte Eva Løvseth i Meetings på epost: eva@meetings.no
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3. Profileringskategorier
Kategori 1
Utstillingsrom med logo og enkel tekst med lenke til egen hjemmeside
Kategori 2
Utstillingsrom med logo og lenke til hjemmeside, mulighet for visning av
videoer og nedlasting av dokumenter, samt spørsmålskonkurranse til
besøkende i utstillingsrommet.
Nærmere beskrivelse av profileringsmulighetene og hva vi trenger av
materiell fra dere, finner du i pdf vedlagt i invitasjonen

Taletid
I tillegg til utstillingsrom er det avsatt 10 bolker for taletid til utstillere i
hver av de 4 seksjonene, i alt 40 bolker à 15 minutter.
Forutsetter bestilling av Kategori 1 eller 2 og i tillegg taletid i 15 minutter
i en av seksjonene. Ønske om taletid må meldes inn (via
påmeldingsskjema innen 24. april)
Firmaer som bestiller taletid, vil i tillegg ha anledning til å legge ut
informasjonsmateriell til fysiske deltakerne i den aktuelle seksjonens
lokale.
I og med at bolker for taletid er begrenset, vil dette bli tildelt etter som
påmeldingene blir registrert. Endelig tidspunkt for deres innlegg vil bli
tildelt snarest mulig etter påmeldingsfristen for taletid.
4. Priser
Kategori 1:
10 000
Kategori 2:
15 000
Taletid 15 minutter:
10 000
Tillegg for visning av logo på arrangementets forside (maks 5): 5 000
Mva kommer i tillegg

5. Internettside og program
Program, påmelding og alle praktiske opplysninger vedrørende
arrangementet vil være integrert i den digitale løsningen via online event
plattformen til tappinn, hvor alle utstilleres logoer blir vist, og hvor det er
inngang til alle utstillerrom for utstillere.
Alle presentasjoner som blir vist, inkludert presentasjoner fra de utstillere
som bestiller taletid, vil bli tatt opp og publisert i 3 måneder på lukket
område for deltakerne.
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formaterte: Skrift:

Nødvendig informasjon for profilering sendes til Meetings så fort som
mulig i forbindelse med bestilling av kategori, se egen pdf
Veterinærdagene vil bli presentert i NVT nr. 2 som kommer ut i
begynnelsen av mars 2021. Det vil i tillegg bli produsert en web app for
de deltakerne som er fysisk til stede, slik at de også har tilgang til program
og utstillerrom via appen.
6. Påmelding for utstillere
Utstillere bes om å benytte påmeldingsskjemaet på Veterinærdagenes
hjemmeside for egne deltagere. Alle representanter må foreta sin egen
registrering og alle som er til stede belastes dagpakker a kr 700,Foreløpig, basert på nåværende smittesituasjon er fysisk deltakelse for
utstillere begrenset til 2 personer per utstiller og kun til de utstillerne som
bestiller taletid.
Dette kan bli endret dersom smittesituasjonen endrer seg frem mot
arrangementet.

7. Fremdriftsplan
Hva

Dato

Invitasjon sendes til utstillerne.
Frist for å bestille kategori.
Frist for innlevering av materiell til tapinn
Booking av hotellrom
Deltakere oppdateres fortløpende på
hjemmesidene

10.02.2021
25.04.2021
03.05.2021
01.05.2021
fortløpende

Tilbakemelding
sendes:
Meetings
Meetings
Meetings
www.vetdagene.no
Meetings

8. Veterinærforeningens prosjektgruppe for Veterinærdagene
2021
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
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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 2021 i Trondheim!
Med vennlig hilsen
For Den norske veterinærforening

Ellef Blakstad
Fagsjef

5

