
Optometridagarna 2021 den (12) 13-14 mars. 
 

 
Utstställaranmälan till Optometridagarna 2021 i digital form. 

 
Som tidigare informerats så kommer Optikerförbundet att använda en digital plattform med många 
möjligheter, se länk nedan: 
 
https://event.vvenues.com/exclusive-networks 
 
Plattformen kommer givetvis designas i Förbundets färger och logotyper. 
Vid de fysiska eventen varar utställningen över lördag-söndag men plattformen kommer ligga uppe redan på 
fredagen och ger en 50% ökad tillgänglighet för utställare. Fredagens utställning kommer att vara publik, dvs 
man behöver inte vara anmäld till föreläsningarna. Lördag-söndag är den tillgänglig bara för anmälda deltagare. 
Varje besökare kommer att loggas under lördag-söndag så ni får statistik samt kontaktuppgifter.  
 
De olika alternativen är: 
 

1. Det finns fyra olika digitala utställarmontrar att välja mellan efter tycke och smak. I dem ingår 
nedladdningsbara PDF:er och video (eget material) samt Logotyper och färger i er grafiska profil. Ett 
tips kan vara att annonsera om, och skicka, goodiebags eller liknande till besökare.  
Pris 25 000:- plus moms. Vid särskilda önskemål utöver vad som ingår, debiteras extra. 
 

2. Nätverksrum där ni kan hålla workshops (10-20 minuter) live enligt ett i förväg annonserat program, så 
det inte krockar med föreläsningarna. Ni kan även svara på frågor direkt via skärmen, ungefär som vid 
ett Zoom eller Teamsmöte. Max 50 deltagare per möte.  
Pris 25 000:- plus moms. Vid särskilda önskemål utöver vad som ingår, debiteras extra. 
 
 

3. Det finns många annonsplatser i bl.a. lobbyn (se via länken) för de som nöjer sig med att sponsra 
Optometridagarna. 
Pris 8000:- plus moms.   
Annonsplats vid stora scenen Pris 10 000:- plus moms. 
 
Allt material bör vara högupplöst, 16:9 format på video, vektorformat på övrigt material. Inga 
printscreens. 
 
Anmälan sker via mail till Olle Lindström, olle.lindstroem@eye-solutions.se eller 0708-177185 

Rent tekniska frågor kring utökade möjligheter och format på material hänvisas till: 
josefin.salming@onemotion.se 
 
 
 
 

Låt oss göra Optometridagarna 2021 till årets stora optikevent tillsammans och med de fantastiska verktyg 
som står till buds. 
 
Välkomna! 

 
 

 


