
 

Utställarinformation SDL 2019 

Välkommen som utställare på SLD 2019! Detta blad innehåller praktisk information som är viktig för ert 

deltagande på konferensen.  

SLD arrangeras återigen på Lindholmen Science Park, Göteborg torsdagen den 17e oktober. Utställarplatserna 

är placerade i Candelafoajén och utefter fönstren i gången utanför Coulumb, Ampere och Newton (garderob).  

 

 

Riggning av monter 

Riggning sker efter kl 16.30 den 16 oktober eller mellan 07.00-08.30 den 17e oktober. Då FFIs årskonferens 

arrangeras den 16e oktober i samma lokaler finns ingen möjlighet att färdigställa monterplatsen tidigare än 

16.30. 

Utställarplatsen ska vara bemannad under konferens fika- och lunchpauser. 



Nedpackning av monter får ske tidigast 16.30 den 17e då konferensen är avslutad.  

Mingelmiddag 

Inför konferensen arrangeras mingelmiddag för deltagare, talare och utställare kvällen den 16e oktober. 

Middagen hålls i L’s Kitchen, i anslutning till Lindholmen Conference Center. Anmälan till middagen görs 

separat på www.fkg.se 

Hotell och parkering 

En gruppreservation för SLDs deltagare och utställare finns på  

Programblad och annonsering 

Till konferensen trycks ett matnyttigt programblad där utställare listas. En lista där utställarna presenteras 

kommer också finnas tillgänglig för konferensdeltagarna. Utställare ansvarar för att skicka in logo (jpg) samt 

kort beskrivande text om max 200 tecken om vad som kommer visas i montern.  Materialdag 30 augusti. 

I programbladet finns även möjlighet att köpa annonsutrymme. För bokning av annons kontakta Nils-Erik 

Wickman, Ad4You på 073-362 50 85 eller n.wickman@ad4you.se 

Monterpersonal 

I monterpaketet ingår deltagande på konferensen för en person per utställare. Ytterligare deltagare anmäls via 

www.fkg.se till medlemspris 2700 kr ex moms. Ange kod UTSTÄLLARE 

Utställarpersonal som en endast kommer att stå i montern meddela till FKG via mail. Pris 400 kr ex moms, fika 

och lunch ingår. 

 

Leveransadress 

Lindholmen Conference Centre 
Stora Leverantörsdagen 2019, Lindholmen Konferenshall 
Lindholmspiren 3–5 
417 56 Göteborg 
 

Prislista extrautrustning 

Om extrautrustning önskas, meddela Gabriella senast 30 september per mail. 

Extra ståbord 320 kr/st. 

Extra barstol 250 kr/st. 

Materialbord 120 x 80 cm 150 kr/st. 

Broschyrställ 390 kr/st. 

Andra önskemål – kontakta oss 

Kontakt FKG 

Gabriella Virdarson 

073-059 43 58 

gabriella.virdarson@fkg.se 
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