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Foreløbigt program



5. - 6. MARTS 2021

Muligheder for virksomhedsdeltagelse ved 
Dansk Oftalmologiske virtuelle Årsmøde 
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Det Danske Oftalmologiske Årsmøde bliver i år afholdt virtuelt. Al mødeaktivitet er henlagt til en virtuel
platform, hvor deltagerne logger ind og virksomhederne, på en decideret udstillerside, har mulighed
for at præsentere sig. Virksomhederne figurerer med logo og link til en egen underside, som
virksomheden selv bestemmer indholdet af. I dette materiale finder du et eksempel fra et tidligere
afholdt møde med virksomhedsdeltagelse. Den virtuelle platform har den klare fordel, at den er
tilgængelig både før og efter mødet. Det faglige program vil blive optaget, og være tilgængeligt for
deltagerne efterfølgende og endda også for dem, der ikke nåede at deltage live. Det har tidligere vist
sig, at deltagerantallet stiger betydeligt, når mødet er tilgængeligt på et selvvalgt tidspunkt. Det
betyder, at virksomhedens materiale kan tilgås i en længere periode, end ved en traditionel udstilling.
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PAKKE A  

DKK 8.500 + DKK
2.000 PR. VIDEO
MINUT I
PRÆSENTATION (OG
MØDESITE)

Logo og beskrivelse på
udstillerside
Topplacering på
mødesites udstillerside 
Videopræsentation i
starten af møde, samt på
udstillerside, i hele
perioden denne er åben  
Egen break out-session
(virtuel) i pause, med
mulighed for debat med
deltagere (Zoom panel) –
med forudgående
tilmelding

DOS stiller følgende pakker til rådighed for
virksomhederne

PAKKE B 

DKK 7.000 + DKK
2.000 PR. VIDEO
MINUT I
PRÆSENTATION (OG
MØDESITE)

Logo og beskrivelse på
udstillerside         
Videopræsentation i
starten af møde, samt på
udstillerside, i hele
perioden denne er åben 
Mellemplacering på
mødesites udstillerside

PAKKE C 

DKK 6.000

Logo og beskrivelse på
udstillerside 
Placering på mødesites
udstillerside



Nedenfor ser du de forskellige pakker, visualiseret på en anden måde.
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starten af møde, samt

på udstillerside,

i hele perioden denne

er åben

Egen break out-session

(virtuel) i pause med

debat med deltagere

(Zoom panel) – med
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PAKKE A



UDSTILLERSIDEN MED
PRÆSENTATION

Dette er, hvad deltagerne ser som det
første, når de trykker sig ind på

udstillersiden

DE ENKELTE VIRKSOMHEDERS
UNDERSIDE

Hver virksomhed har en underside her,
rækkefølgen kommer an på, hvilken

pakke man har købt. Ved at trykke på den
enkelte, vil man blive ført videre til

virksohedens egen side.
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PROGRAM

Oftalmologiske updates

Fredag den 5. marts 2021

 
16:00 – 16:30  Gennemgang af virksomheder
 
16:30 – 17:00  Overlæge Lisbeth Sandfeld, Øjenafdelingen – 
                        Sjællands Universitetshospital Amblyopi
 
17:00 – 17:30  Praktiserende Øjenlæge Jens Christian Nørregaard, 
                        Diakonissestiftelsen 
                           
                        Udredning og henvisning af patienter med retinal
                        arterie okklusion
 
17:30 – 17:50  Online møde med udstillerne
 
17:50 – 18:20  Overlæge Steffen Hamann, Øjenafdelingen – 
                        Rigshospitalet
                        Akut opstået dobbeltsyn. En praktisk tilgang
 
18:20 – 18:50  Overlæge Maria Christiansen Kyhn, Øjenafdelingen
                        – Rigshospitalet 
                        
                        Corneal transplantations-kirurgi

Postgraduate Course in ocular traumatology and surgical retinal diseases 

Saturday March 6, 2021

Course leaders Jens Folke Kiilgaard and Kristian Klemp, Department of Ophthalmology,
Rigshospitalet, Copenhagen

09:00 – 10:30 Controversies in VR surgery v/ KK og JFK
09:00 – 09:30 Controversies in VR surgery (nævi)
09:30 – 09:45 Questions
09:45 – 10:15  Controversies in VR surgery (floaters)
10:15 – 10:30   Questions

10:30 – 10:45  Break – online meetings with the companies

10:45 – 12:30  Traumatology v/ Grazie Pertile/Forlini
10:45 – 12:15   Traumatology
12:15 – 12:30   Questions

12:30 – 13:00   Lunch – online meetings with the companies

13:00 – 14:30  Updates in VR surgery v/ Dominik Fischer/Florian Geckler/Thomas Aaberg
13:00 – 13:30  Gene therapy (Dominik Fischer)
13:30 – 14:00  Retinal implantats (Florian Geckler)
14:00 – 14:30  Recent technological giant steps in VR surgery

14:30 – 14:45  Break – online meetings with the companies

14:45 – 16:15   VR surgery
14:45 – 15:30  The basic (Thomas Aaberg)
15:30 – 16:15   The rare cases (Kimberly Drencher)
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Kontakt
Hvis I har interesse i at købe en af de tre pakker, så

send mig en mail eller tilmeld Jer via www.conex.dk

og skriv hvilken pakke, I ønsker. Budget kan

fremsendes efter ønske.

CONEX

Millingvej 20, 3450 Allerød

jnt@conex.dk

EMAIL 

TELEFON

+45 30 96 52 64


