25. Norske Symposium i Kromatografi

NORSK KJEMISK SELSKAP
FAGGRUPPE FOR ANALYTISK KJEMI

Velkommen til jubileumssymposium!
25. Norske Symposium i Kromatografi
Invitasjon – Leverandører, forhandlere og produsenter innen kromatografi
Vi inviterer herved leverandører, forhandlere og produsenter av instrumenter og forbruksartikler innen
kromatografi til det 25. Norske Symposium i Kromatografi.
Som det 25. symposiet i rekken er det denne gangen duket for jubileumssymposium, og komitéen håper
dere som leverandører ønsker å bidra til å kaste litt ekstra glans over symposiet.
I tillegg er det ønske om at Dere og/eller Deres samarbeidspartnere deltar med utstilling og gjerne
også med et foredrag i seksjonen som omfatter den tekniske og metodologiske utviklingen innen
fagområdet. Om det skulle vise seg at antall påmeldte foredrag overskrider kapasiteten må komiteen
forbeholde seg retten til å velge hvilke foredrag som anses å være av størst interesse for symposiets
deltagere.
Utstillingsområdene vil som tidligere bestå av korridorer, ganger og separate rom i tilknytning til
foredragssalene. Vennligst angi i påmeldingsskjemaet hvor du ønsker å bli plassert. Arrangørene vil
forsøke å etterkomme alles ønsker, samt ta hensyn til plassering ved tidligere symposier.

Markedsføring og profilering av symposiets utstillere
Symposiet har egen hjemmeside (www.kromatografisymposiet.no) der leverandører som ønsker det vil
få anledning til å reklamere med egen logo og weblink til sin hjemmeside.
Videre vil det sendes ut elektronisk invitasjon med reklame til deltagere gjennom Norsk Kjemisk
selskaps Faggruppe for analytisk kjemi.
Annonsering av symposiet vil også foregå på Facebook, samt i tidsskriftene Kjemi, Bioingeniøren og
Teknisk Ukeblad.

25. Norske Symposium i Kromatografi

Praktiske opplysninger
Tid:

9. - 11. januar 2022 (søndag kl 16:00 – tirsdag kl 13:00)

Sted:

Scandic Park, Sandefjord

Påmelding deltager/innkvartering:

http://www.kromatografisymposiet.no/pamelding

Registrering foredrag/poster:

http://www.kromatografisymposiet.no/pamelding-av-foredrag-og-postere

Utstilling:

Opprigging:

Søndag 9. Januar - Fra kl 12:00

Nedrigging:

Tirsdag 11. januar - Etter lunsj

Se for øvrig siste side for eget påmeldingsskjema til utstilling.
Skjema sendes ferdig utfylt til espen.storbraten@metieroec.no.

Kontaktperson ved spørsmål eller andre henvendelser:
Espen Storbråten
espen.storbraten@metieroec.no
+47 97 51 57 51 (mobil)

Frist for påmelding som utstiller: 15. oktober 2021
OBS! OBS! Dersom det skulle vise seg at pågående pandemi forhindrer gjennomføring av
symposiet vil alle innbetalinger bli refundert.
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Påmelding for utstillere – 25. Norske Symposium i Kromatografi
Firma: _________________________________________________________________
Postadr./postnr/sted: ___________________________________________________
Kontaktperson: _________________________________________________________
E-post: _________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________

Utstilling
Plassering (kryss av i aktuell boks)
☐ Oppe i korridor/gang

☐ Oppe i låsbart rom

☐ Nede ved inngang til Parksalen

MERK!
For de som planlegger å stille ut verdifullt utstyr og/eller materiell, eller av annen årsak ønsker mer sikkerhet rundt sin
utstillingsplass, anbefales det å velge låsbart rom da disse vil låses hver kveld etter avsluttet program.

Bredde på utstillingsplass (kryss av i aktuell boks. Pris i parentes)
☐ Bredde 3 meter (4.900,-)

☐ Bredde 7 meter (8.100,-)

☐ Bredde 5 meter (5.500,-)

☐ Bredde 8 meter (9.400,-)

☐ Bredde 6 meter (6.800,-)

Øvrig profilering (kryss av hvis aktuelt)
 På symposiets hjemmeside www.kromatografisymposiet.no
☐ Leverandørens logo og weblink til leverandørens hjemmeside

1.500,-

 I konferansemappen
☐ 1 stk vedlegg (A4 ark) eller brosjyre i konferansemappen

1.500,-

☐ Helsides annonse i permen på kompendiet (førstemann til mølla)

1.500,-

 Annen profilering
☐ Ønsker å bli kontaktet for annen type profilering/sponsing av symposiet

