
Välkommen till den åttonde nordiska 
kongressen om dyslexipedagogik 

10-12 augusti 2017!

Kongressen tar plats på Stockholms Universitet, Aula Magna, 10-12 augusti 2017 o

Vår ambition är att ge tillfälle för personer inom främst skola, barnomsorg och vuxen- 
undervisning att träffas och få möjlighet att ta del av aktuella kunskaper, information samt 
hjälpmedel.  

Mötet arrangeras av Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen. 



Utställarmöjligheter 

Utställningen är placerad i Aula Magnum i direkt anslutning till huvud- 
föreläsningssalen och fika samt lunch kommer att äga rum i utställningen. 

Utställarpaket 1     19 000 kr 
6 kvm golvyta 
Eluttag (230 V 10A, max 2000 w) och trådlöst internet. 
1 bord (120 x 70) och en stol 
2 fria registreringar till monterpersonal (ger tillträde till fika, lunch och föreläsningar) 
Listad som utställare på mötets hemsida. 
Listad som utställare i det tryckta programmet 

Utställarpaket 2     11 000 kr 
3 kvm golvyta 
Eluttag (230 V 10A, max 2000 w) och trådlöst internet. 
1 bord (120 x 70) och en stol 
1 fri registrering till monterpersonal (ger tillträde till fika, lunch och föreläsningar) 
Listad som utställare på mötets hemsida. 
Listad som utställare i det tryckta programmet 

Alla priser är exklusive moms 

Utöver detta erbjuder vi även 

Deltagarväska 
Ensamrätt, produktionskostnad 10 000 kr 
tillkommer 

Lanyard 10 000 kr 
Ensamrätt, produktionskostnad 
tillkommer 

Block och penna 7 000 kr 
Ensamrätt, produktionskostnad 
tillkommer 

Insert i kongressväska 5 000 kr 

Alla priser är exklusive moms. 



Utställningen hålls inte öppen lördagen 12 augusti men utställare är välkomna att delta i det övriga programmet 
under dagen.   

Preliminära öppettider för utställningen är följande:    

 Torsdag 10 augusti 0900 – 1800 
 Fredag 11 augusti      1000 – 1600 

Hallplanen finns tillgänglig på kongressens hemsida www.dyslexiforeningen.se och monterplats bokas i samband 
med anmälan. 

Bokning och villkor 

Bokning sker genom kongressens hemsida www.dyslexiforeningen.se Notera att i samband med anmälan kommer 
du att bli ombedd att välja monterplats. 

Betalning och avbokningsvillkor 

• Kostnaden faktureras vid mottagen och bekräftad anmälan. Alla bokningar faktureras med totalbeloppet. Ni kan
ange fakturareferens i anmälan.
• Bokningen är bindande och ingen återbetalning görs vid eventuellt inställt deltagande.

Bokning & Kontakt 

Kontakta kongress sekretariat MCI Nordics för övriga frågor och funderingar gällande ert deltagande. 

MCI Nordics | Stockholm 
Alicja Malek  
Telefon: 08-5465 1550 
E-post: alicja.malek@mci-group.com

http://www.dyslexiforeningen.se/
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