
Inbjudan  
Utställning/sponsring 

VETADAGARNA  
Karlstad CCC 

6-7 maj 2023 



 

Välkommen till Vetadagarna! 
 

Vetadagarna kommer i år att hållas på Karlstad CCC,  

Karlstad 6-7 maj 2022. 

 

Kongressen arrangeras av Vetabolaget som är helägt av branschorganisationen Vetaföreningen.  

 

Vårt mål är att ordna en alltigenom givande kongress med högklassiga och  

intressanta föreläsningar som riktar sig till all personal inom djursjukvården.  

 

- Ett unikt tillfälle att nå ut till alla personalgrupper på kliniker/djursjukhus - 

Temat i år är ”Kunskap, Gemenskap & Glädje”, och innebär två dagar 

med spännande och intressanta föreläsare. 

Vinnare årets monter 

2022 

 

PROGRAM 
FREDAG 

Fredag kväll 19.00—21.00 Välkomstmottagning på Karlstad CCC 

 

LÖRDAG & SÖNDAG 

Kongress med 10 parallella program  

 

Bankett lördag kväll med underhållning och prisutdelning till:  

- Bästa utställarmonter  

- Årets Guldugglor 

 

Banketten på lördagkväll gästas av Maria Möller samtidigt som vi avnjuter 3 rätters middag tillsam-

mans med kollegor och samarbetspartners från hela landet. 

 

Fika serveras i utställningslokalerna i samtliga pauser 

 

Se vårt kursutbud på sista sidan!  



Välj att följa 1 program och syns i form av: 
- Roll-up i 1 föreläsningssal under två dagar

- Logga i valfri kurskompendium sida 2

- Reklamblad i tygkasse till alla deltagare

- 1 biljett till banketten

- Publicera 1 artikel i storlek A5 på vetabolaget.se

- 2 Inlägg på vår Facebook och Instagram

Pris 60.000 kr GULD 

NYHET! 

Silver- / bronspaket - Utöka din marknadsföring! 

OBS! 
Begränsat antal - först till kvarn!  

Anmäl till något av ovanstående paket vid bokning av utställningsyta 

Utställning - 2 dagar 
Uppbyggnad:  5 maj - start kl 17.00 - 21.00   

Utställning: 6-7 maj

Rivning: 7 maj efter kl 15.30

Utställningsyta pris: 2.800 kr/m2 - först till kvarn! 

Var med genom att ställa ut, sponsra, dela ut Er reklam eller 

visa upp Er på något annat sätt 

Alla priser är exklusive moms. 

Bokning av utställningsyta och ev övrig utrustning görs på vår hemsida:  www.vetabolaget.se 

Denna lista på förslag till sponsring är på intet sätt komplett. Skulle ni ha andra idéer på lämplig 

sponsring, är ni välkomna att diskutera detta med oss. 

Upplysningar: Anna Brege, Vetabolaget, mail: anna.brege@vetabolaget.se, tel 0220-291 30 

Ansvar och säkerhet 

Utställare görs uppmärksam på att en giltig försäkring som täcker dem själva och dess personal vid eventuell skada och förlust 

av utställningsmaterial och utrustning måste vara tecknad. Varje utställare måste själv tillgodose sitt behov av bevakning av sitt 

material och sin utrustning under hela utställningsperioden. Varken Karlstad CCC eller Vetabolaget kan ansvara för skada eller 

Logi: Boka logi omgående 

Valbara alternativ monter storlek/ antal
1 x 1 – 1 st 4 x 2 – 9 st 
2 x 1 – 7 st      4 x 3 – 2 st                                          
2 x 2 – 5 st      5 x 1 – 1 st                                           
3 x 1 – 3 st      5 x 2 – 4 st                                           
3 x 2 – 10 st  6 x 1 – 1 st                                          
3 x 3 – 3 st 6 x 2 – 1 st                                                                        
4 x 1 – 4 st 7 x 1 – 1 st 

SILVER 

-Reklamblad i tygkasse, 500 st (ej exklusivt)

-1 biljett till banketten

-Publicera 1 artikel i storlek A5 på vetabolaget.se

-2 inlägg på vår Facebook och Instagram

Pris 35.000 kr 

Smörgås och dryck ingår under uppbyggnad av monter fredag

Buffè fredag     350 kr per person

Kaffe, lunch, kaffe lördag    425 kr per person
Bankettmiddag 3 rätters inkl dryckespaket 925 kr per person
Kaffe, lunch, kaffe söndag    425 kr per person

BOKA DIN PLATS HÄR: https://www.trippus.net/utstallarevetadagarna2023



PROGRAM 

SMÅDJUR 
Viktiga infektionssjukdomar och zoonoser hos hund* 

Föreläsare:  

Ulrika Windahl SVA, Anna Bonnevie SVA, Jordbruksverket 

Omvårdnad av den onkologiska patienten 
Föreläsare:  

Leg. vet. Henrik Rönnberg VMD Kirurgi, DiplECVIM-CA Professor i internmedicin 

Leg. Vet. Sara Saellström 

Stationärvård—på patientens villkor 
Föreläsare:  

Janet Brandin, Leg. DSS Jenny Marek, Leg. DSS Pia Qvillberg 

Sjukdomslära med farmakologi 
Föreläsare:  

Leg. Vet, Leg. Läkare Hanna Tolge, Leg. Vet Carl Ekstrand 

Anestesi Exotic ASA 2-4  
Föreläsare: Leg. Vet Cordelia Bracht 

HÄST 
Equine pain detection and management* 
Föreläsare:  

Thijs Van Loon Veterinarian, European speciliast in Anaethesolgy and Analgesia, 

Diplomate ECVAA, PhD. 

Dr Karina Bech Gleerup, DVM, PhD, Equine Osteopath EDO 

LAB 
Infektionssjukdomar med fokus på hematologi och cytologi* 
Föreläsare:  

Leg. vet. Ulrika Falkenö SVA, Leg. vet. Harold Tvedten SVA,  

Leg. Vet. Anna Hillström SVA 

KUNDKOMMUNIKATION 
Kundbemötande -Hur hanterar man djurägare i stressade situationer-med 

workshop 
Föreläsare:  

Angelica Frithiof, Lars JO Larsson  

LEDARSKAP 
Hållbart ledarskap i förändring 
Föreläsare: Azita Shariati, Yvonne Larsson, Annica Galfensjö

Välkommen till Karlstad CCC 

6-7 maj 2023

*Under ansökan för specialist godkännande steg 1




