Danish Emergency Medicine
Conference 2021
Et samarbejde mellem

Dansk Akutmedicinsk Selskab (DASEM)
Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA)
Reddernes Udviklingssekretariat (RUS)

Årets største begivenhed på akutområdet
Nordeuropas største akutkonference, 8th Danish Emergency Medicine Conference, DEMC9, tiltrækker den 14 -15. oktober 2021 et
stort antal deltagere. Vi inviterer til to inspirerende dage med fokus
på aktuelle udfordringer og visioner for håndtering af den akutte patient på og uden for hospitalet.

Succesen gentages
DEMC9 følger op på tidligere års succes. Her deltog en lang række
læger, sygeplejersker, reddere og politiske beslutningstagere i udveksling af viden og erfaring.

DEMC er Nordeuropas største
DEMC er den største akutkonference i Nordeuropa og kombinerer
konference med udstilling. DEMC9 henvender sig til alle med interesse i akutområdet og byder på et stort og alsidigt konferenceprogram. En lang række indlæg af høj international kvalitet fra ind- og
udland er samlet i et spændende program over to dage.

Et enestående forum
Interessen for den akutte patient og akutområdet har aldrig været
større i Danmark.
Landet over etableres og ny opføres der akutmodtagelser samt
akuthospitaler, og hele akutområdet gennemgår i disse år en rivende
faglig og teknologisk udvikling. DEMC9 giver deltagerne mulighed
for at holde sig ”up-to-date” med den seneste nationale og internationale forskning og udvikling. DEMC9 er en enestående mulighed
for at networke inden for det akutmedicinske fagområde i akutmedicin.

9th Danish Emergency Medicine Conference arrangeres i et samarbejde mellem:
• Dansk Akutmedicinsk Selskab (DASEM)
• Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA)
• Reddernes Udviklingssekretariat (RUS)

Clarion Hotel & Congress Copenhagen Airport
DEMC9 byder på et stort udstillingsområde med gode muligheder
for en fremvisning af og dialog om produkter.
DEMC9 vil tiltrække mange besøgende fra Danmark og udlandet.
Det er muligt for alle deltagere at få overnatning enten på Clarion
Hotel & Congress Copenhagen Airport eller på nærliggende hoteller.

Bliv sponsor og udstiller på DEMC9
Kom i kontakt og dialog
Som sponsor får jeres virksomhed og jeres produkter, en central
og synlig placering på DEMC9. I får en unik lejlighed til at komme i
dialog med en bred målgruppe bestående af bl.a. læger, sygeplejersker, ambulancepersonale, politikere og andre aktører på akutområdet. Som sponsor og udstiller er I med til at sikre gennemførelsen af
DEMC9, og vi tør godt garantere en god og spændende oplevelse
med gode muligheder for dialog og kontakt.

Hvem er oplægsholderne?
Oplægsholderne repræsenterer mange forskellige vinkler og erfaringer. Nogle er forskere eller eksperter inden for forskellige områder,
mens andre er praktikere fra den kliniske hverdag på hospitalet eller
præhospitalt.
På DEMC9 vil der være en lang række oplæg fra udenlandske
oplægsholdere, der vil bidrage med et internationalt perspektiv på
akutområdet.
Der vil desuden være en lang række danske oplægsholdere med det
nyeste fra udviklingen i Danmark.
Fælles for alle er, at de hver især kan bidrage med opdateret viden
om helt aktuelle emner, som andre kan drage fordele og erfaringer
af.

Sponsor- og udstillertyper
Som sponsor har din virksomhed en lang række muligheder for at
blive markedsført før, under og efter DEMC9.

Sponsortyper og priser

Alle priser er eks. moms og administrationsgebyr på 1.700 kr.

Produkt navn

Pris

GULD Sponsor

65.000 KR.

SØLV Sponsor

40.000 KR.

Workshop Sponsor

40.000 KR.

Morgen Symposium

25.000 KR.

Pris. pr. udstiller m2. (mimum stand 2x2 = 4 m2)

2.000 KR.

Abstract og ekstra eksponering

Efter aftale

Tilmelding til konferencen pr. person

Begge dage. (Forudsat at firmaet deltager med en stand)

Inkl. adgang til konferencen og udstilling begge dage samt deltagermaterialer samt adgang til at booke hotel på samme vilkår som deltagerne.

2.300 kr.

Tidligere sponsorer
På DEMC6, DEMC7 og DEMC8 var følgende virksomheder og offentlige sponsorer repræsenteret:

Udstillere i 2018

UMS ApS, Fisher & Paykel Healthcare, JB Care A/S, Ambu A/S, Center for Beredskabspsykologi ApS, Medak ApS, Laerdal, Stryker AB,
PHTLS Danmark, AP Services, Secma, Medidyne, Vygon, Stragen
Nordic A/S, Radiometer, BD A/S, Siemens Healthcare, MyMedCards,
Thermo Fischer Scientific, GE Healthcare, Timik ApS, Simonsen &
Weel, Virogates, Ferno Norden A/S ,3M

Udstillere i 2016

Ambu, Becton Dickinson, BK Ultrasound, BSN Medical, Codan Deha
ApS, DUVAIR ApS, Falck, Ferno Norden A/S, Fisher & Paykel Healthcare, JB Care, Laerdal, Medak, Medidyne, Mediplast Kendan A/S,
Octapharma, Opitek, Pharmanovia, PHTLS Danmark, Physio-Control,
Radiometer/Hemocue, Reddernes Udviklingssekretariat,
Thermo Fisher Scientific, Triolab, UMS ApS og Virogates.

Udstillere i 2014

Algol Diagnostics, Ambu A/S, Becton Dickinson MSS, BK Medical,
Cetrea A/S, Falck Danmark A/S, Ferno Norden A/S, JB Care A/S,
Kendan AS, Laerdal Medical, Medak ApS, Medidyne, Physio-Control
Denmark Sales ApS, Radiometer Danmark, Roche Diagnostics A/S,
Secma, Smiths Medical, Thermo Fisher Scientific, Brahms GmbH,
Valsø X-Ray og ViroGates

Bliv Guldsponsor og få fordele og profilering før,
under og efter DEMC9
Med et guldsponsorat får din virksomhed en optimal profilering og
eksponering. Maks 2 stk.

Profilering før DEMC9

• Logo på udleveret materiale.
• Logo og profiltekst på www.demc.dk med link til eget firma.
• Logo i nyhedsmail.

Eksponering på DEMC9

• Logo på konferenceprogram.
• A5 reklameplads i programmet
• Kort præsentation ved åbning af konferencen.
• Logo på slides i salene mellem oplæg.
• Stand på 9 m2 i udstillingsområdet på begge konference dage.
Mulighed for 4 firmabannere på attraktiv placering efter aftale med
DEMC9. (Sponsor medbringer selv bannere)
• Mulighed for at lægge materiale til alle besøgende ved hovedindgangen.

Konferencegebyr

• Inkl. 4 konferencegebyr i 2 dage.

Sponsorbeløb

Pris: 65.000 kr. eks. moms

Symposium mulighed:

For 20.000 kr. eks. moms ekstra, har i mulighed for at lave et symposium.

Bliv Sølvsponsor og få fordele og profilering før,
under og efter DEMC9
Med et sølvsponsorat får din virksomhed en fantastisk profilering og
eksponering.

Profilering før DEMC9

• Logo på udleveret materiale.
• Logo og profiltekst på www.demc.dk med link til eget
firma.
• Logo i nyhedsmail.

Eksponering på DEMC9

• Logo på konferenceprogram.
• Logo på slides i salene mellem oplæg.
• Stand på 6 kvadratmeter i udstillingsområdet på begge konference
dage.
• Mulighed for 2 firmabannere på attraktiv placering efter aftale
med DEMC9. (Sponsor medbringer selv bannere)
• Mulighed for at lægge materiale til alle besøgende ved hovedindgangen.

Konferencegebyr

• Inkl. 3 konferencegebyr i 2 dage.

Sponsorbeløb

Pris: 40.000 kr. eks. moms

Symposium mulighed:

For 20.000 kr. eks. moms ekstra, har i mulighed for at lave et symposium.

Bliv udstiller og få eksponering under DEMC9
Som udstiller får din virksomhed gode muligheder for at udbygge
netværk og komme i dialog med deltagerne under DEMC9.

Eksponering på DEMC9

• Logo på bagsiden af konferenceprogram.
• Stand i udstillingsområdet på begge konference dage.
• Mulighed, for at lægge materiale til alle besøgende ved hovedindgangen.
• 1 konference bord, 1 alm. stol, wifi og 1 forlænger ledning.

Standpris

Pris eksempel ved stand på 3 x 3 m2: 18.000 kr. eks. moms
(2.000 kr. pr. m2. + 1.700 i administrationsgebyr)
Tilmelding til konferencen ikke inkl. Den skal bookes efterfølgende
for 2.300 kr. pr. person. Inkl. adgang til konferencen og udstilling
begge dage samt deltagermaterialer samt adgang til at booke hotel
på samme vilkår som deltagerne.
Kontakt os venligst på info@conex.dk
Der er valgfri standstørrelse, med et minimum på 2 x 2 = 4 m2.
Kontakt os gerne hvis anden størrelse ønskes.

Workshop sponsor
Relevant workshop indenfor de øvrige programpunkter, er meget
velkomne.
Der vil være mulighed for at afholde en workshop. Der er tale om
eget lokale i to dage, med plads til 60 personer. Workshoppen kan
afholdes dagen før også. Sponsorprisen indeholder:
• Tilmelding til workshoppen foregår via den officielle tilmeldingsside, hvor også en kort præsentation af virksomheden samt workshoppens indhold vil fremgå.
• Inkl. 2 konferencegebyr i 2 dage.
• Mulighed for at reklamere både i og uden for lokalet
• Virksomhedens logo fremhævet i trykt materiale samt på navneskiltene for deltagere som skal deltage på en af workshoppens to
dage
40.000 Kr. eks. moms.

Ved afholdelse af workshoppen får virksomheden:

• Information fra DEMC til deltagerne om indholdet, vigtigheden og
emnerne ved jeres workshop.
• Tilmeldelse til workshoppen via den generelle tilmeldings side
• Mulighed for at reklamere I det udleverede materiale

Morgen symposium sponsor

Forslag til spændende morgen symposium inden for emner som har
interesse for DEMCs deltagere, er meget velkomne. Her vil være
mulighed for, en halv time før programstart at have sit eget symposium. Tilmelding til symposiet foregår via den officielle tilmeldingsside. D. 14 eller d. 15. oktober.
25.000 Kr. eks. moms.
Vi er meget interesseret i at modtage forslag til emner og er klar på
at imødekomme evt. ønsker der måtte være i forbindelse med symposiet.

Ved afholdelse af symposiet får virksomheden:

• Information fra DEMC til deltagerne om indholdet, vigtigheden og
emnerne ved jeres symposium.
• Tilmeldelse til symposiet via den generelle tilmeldings side.

Bliv sponsor af den videnskabelige abstract
konkurrence
Abstract konkurrencen forventes endnu en gang at tiltrække ca. 70
bidrag.
Et sponsorat, der kan deles mellem flere, af abstract konkurrencen vil
muliggøre, at de videnskabelige bidrag fra konferencen publiceres i
et akutmedicinsk tidsskrift.

En helt særlig eksponering
Alle abstracts præsenteres med plakat/poster på konferencen og
de bedste udvælges til mundtlig præsentation, der foregår i tre
omgange for alle konferencens deltagere. Som sponsor af den videnskabelige abstract konkurrence får din virksomhed følgende:
Der er mulighed for at være delsponsor på abstract konkurrencen.

Eksponering som sponsor
• Sponsorerne nævnes med navn og logo i forbindelse med de
mundtlige præsentationer.
• Logo i konferenceprogram.
• Sponsorerne krediteres i forbindelse med publicering.
• 2 firmabannere ved udstillingsområdet for abstract plakater. (Bannere leveres af sponsor)

Sponsorbeløb
Pris: Efter aftale med The Meeting Planners

Øvrige muligheder for eksponering
Har din virksomhed særlige ønsker og behov kan vi sammen finde
den rette løsning. Her er blot et par af mulighederne for særlig eksponering i forbindelse med DEMC9.

Vil du vide mere…
Spørgsmål
Har din virksomhed interesse i at være sponsor eller at udstille på
DEMC9, vil vi gerne i dialog med dig så vi i fællesskab kan finde en
løsning der matcher jeres behov og ønsker.
På denne side finder du kontaktoplysninger.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontaktpersoner
Jan Nordkvist Thylkjær
Udstillingsleder, The Meeting Planners
Tlf. + 45 30 96 52 64
E-mail: info@conex.dk
Mette Benzon
Sponsor ansvarlig, The Meeting Planners
Tlf. +45 60 21 74 21
E-mail: mb@meetingplanners.dk

