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Välkommen att presentera ditt företag på 

Företagssessionen på Nationellt möte om Sjukhusfysik 
 

En nyhet i årets program för Nationell möte om sjukhusfysik är en 

företagssession där alla utställande företag inbjuds att presentera 

sitt företag/produkter. Programmet i sin helhet och därmed även 

företagssessionen kommer att tidsplaneras under maj månad och 

presenteras på mötets hemsida så snart det är klart. 

Varje företag får ca 5 min att presentera valfri del av sitt 

företag/produktsortiment och därefter lämnas 2-3 min för 

följdfrågor från publiken. Sessionen planeras att äga rum i en till 

utställningshallen närliggande lokal. Ingen möjlighet till 

presentationsvisning, typ powerpoint, kommer att finnas. 

 

Sessionen kommer att vara uppbyggd enligt följande format: 

Presentationsslot 1 (5+3min)       Företag 1 Företag 2 Företag 3 … 

Skifte av presenterande företag (1min) 

Presentationsslot 2 (5+3min)       Företag 4 Företag 5 Företag 6 … 

Skifte av presenterande företag (1min) 

Presentationsslot 3 (5+3min)        Företag 7 Företag 8 Företag 9 … 

 

Det betyder alltså att 2-5 företag presenterar samtidigt, sedan byts 

samtliga presentatörer och en ny omgång startar. Beroende på antal 

anmälda företag till sessionen kan tiderna samt antal parallella 

presentationer komma att förändras, en session om totalt ca 45 min 

planerar vi för. 

Formatet testades på postersessionen föregående möte och 

upplevdes som lyckad. 

Vill ditt företag vara med så anmäler du det på anmälningssidan i 

samband med att du anmäler företaget till företagsutställningen. 

Fyll även i en kort beskrivning kring den/de produkter som ni avser 

att presentera för att underlätta sessionsindelningen. 

Vid frågor kring sessionen kan sammankallande för 

programkommittén kontaktas per epost 

karin.aberg@regionorebrolan.se eller telefon 019-6022650. 
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