
Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg 

Monterbokning för 28 och 29 september

Spara fullständigt ifyllt formulär och döp det ”Scd2022_utställarens namn”.  

Skicka det till staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se senast den 11 mars.

Skriv ”Monterbokning Scd2022 utställarens namn” i ämnesraden. Endast bokningar 

som kommit in till denna e-postadress beaktas.

Namn på utställande företag/organisation (varumärkets namn så som ni vill visa det på webb osv)

Webbadress för länkning från socialchefsdagarna.se, gärna till målgruppsanpassad undersida

Fakturamottagare (juridiskt namn)

Postnummer

Adress 2

Ev. elektronisk fakturaadress (GLN/Peppol, tjänsteleverantör)

Mottagarkod/fakturareferens

Bokningsansvarig, för- och efternamn

Bokningsansvarig e-post

I monterhyran ingår grundmöblering (wifi, konferensbord, stol). Samma monterhyra tillämpas oavsett 

placering i utställnings området. Efter 31 mars 2022 förskotts faktureras monterhyran (moms 25 procent 

tillkommer). Vid utebliven betalning släpps bokningen och platsen erbjuds till annan utställare.

Övrig utrustning, el och möbler utöver grundmöblering beställs direkt av Svenska Mässan. En obliga-

torisk utställarförsäkring om 700 kr tillkommer och faktureras av Svenska Mässan.

Ort

Ev. e-postadress för PDF-faktura

Bokningsansvarig mobil

Monterplats 6 m2, 16 600 kr Monterplats 9 m2, 25 000 kr Monterplats 12 m2, 33 200 kr

Läs mer på nästa sida >>>

Organisationsnummer

Adress

Annonsera i Socialchefsdagarnas program! 

Helsida 6 000 kr Halvsida 4 500 kr Kvartssida 3 500 kr

Programmet distribueras digitalt till cirka 2 600 mottagare. Bannerannons på socialchefsdagarna.se 

ingår. Mer information på https://socialchefsdagarna.se/annonsera/



Spara fullständigt ifyllt formulär och döp det ”Scd2022_utställarens namn”.  

Skicka det till staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se senast den 11 mars. 

Skriv ”Monterbokning Scd2022 utställarens namn” i ämnesraden. 

Endast bokningar som kommit in till denna e-postadress beaktas.

Därefter sker platsval i tur ordning (i den ordning som skriftliga anmälningar har 

kommit in till ovanstående mailadress) genom att vi kontaktar dig och meddelar 

vilka monternummer som finns kvar att välja mellan. Ha monterkartan till hands!

Efterfrågan på monterplatser brukar vara stor. Störst chans att få önskad plats  

är att göra en tidig bokning. Observera att samma kvadratmeterpris tillämpas 

oavsett placering i utställningsområdet.

För mer information om monterbokning på Socialchefsdagarna 2022, se  

https://socialchefsdagarna.se/for-utstallare/ eller kontakta Staffan Nyqvist, 

projekt ledare för konferensadministrationen, 031-335 53 10, 

staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se.

Kom ihåg!

* Coronapandemin: Om vi på grund av mötesrestriktioner och ökad risk för smittspridning måste 

ställa in Socialchefsdagarna 2022 gäller följande.

Varje utställare erbjuds återbetalning av hela monterhyran.

Den utställare som i stället för återbetalning väljer att låta monterhyran stå kvar har kvar samma  

monteryta till Socialchefsdagarna 2023, får förtur till att välja monterplats och debiteras inte för 

eventuell höjning av monterhyra.

Betala förskottsfakturan på monterhyran i tid, annars blir bokningen 

ogiltig och platsen erbjuds till annan utställare. Efter fullgjord betal-

ning är monterbokningen bindande, återbetalning vid ev. avbokning 

görs ej*. Fakturan skickas ut efter 31 mars.

Anmäl monterpersonal i vårt bokningssystem mellan 23 augusti och 

14 september (vi skickar länk när anmälan öppnar).

Beställ extrautrustning till montern (utöver wifi, konferensbord  

och stol) från Svenska Mässan före 31 augusti – därefter görs  

50 procents prispåslag på extrabeställningar. Vi återkommer under 

våren med länk till beställningssidan!
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