
Välkommen till TandhygienistDagarna 2017

Hälsomyter, Erosioner & 
Munhälsa
Välkommen till TANDHYGIENIST- 
DAGARNA DEN 2-4 APRIL 2017 på 
SVENSKA MÄSSAN OCH HOTEL 
GOTHIA TOWERS I GÖTEBORG 
Årets tema  ”HÄLSOMYTER, EROSI-
ONER & MUNHÄLSA” fokuserar på 
aktuella ämnesområden inom tand- 
hygienistens hälsofrämjande arbete.
Som vanligt är vi stolta att presentera 
välrenommerade föreläsare, som t ex 
professor PETER LINGSTRÖM, som  
i sin föreläsning kommer tala om  
erosionsskador som ibland nämns som 
en ny folksjukdom. Det förekommer i 
alla åldrar och etiologin anses idag, 
liksom för kariesskadan, vara kom-
plex! Läs mer och om övriga föreläsningar i  bifogad konferensinbjudan med program.
DENTALUTSTÄLLNINGEN äger rum i H-Hallen, i direkt anslutning till kongressalen, där också 
kaffebufféer dukas upp för deltagarna. Monterytan är 3 x 2 meter per utställare. I kostnaden ingår 
monterväggar, el (220 V, 16 /32 amp debiteras extra), två konferensbord (120 x 45) samt två 
stolar. Monterväggarna är vita med aluminiumram. Det ingår även en ramp där företagsnamnet 
framgår, ej logo. I utställaravgiften ingår även lunch för två personer per företag båda dagarna. 
Självklart ingår även kaffe för samtliga utställare. Kostnad 12 800 kronor exkl. moms.
Två personer från respektive företag erbjuds också entré till det vetenskapliga programmet. Om 
ni är fler än två personer som kommer att bemanna er monter finns det möjlighet att köpa extra 
utställarpass. FÖRSÄKRING VID TRANSPORT OCH FÖRVARING AV GODS: Utställare och spon-
sorer ansvarar för utställda föremål, dekorationer och övrigt material. Vi rekommenderar därför alla 
företag att teckna en försäkring som täcker ev skada eller förlust. Varken Svenska Mässan, Hotel 
Gothia Towers, Resia eller TandhygienistDagarna är ansvariga för utställares material.
Precis som tidigare erbjuds utställare att vara med i den populära TIPSPROMENADEN, dvs tipsfrå-
gor för deltagarna. I samband med anmälan, ange också om ditt företag vill deltaga i Tipsprome-
naden. Prisutdelning, där varje utställare skänker ett pris, sker kl 13.30 på tisdagen.
Som utställare är du självklart välkommen att köpa biljetter till våra sociala arrangemang, på sön-
dag kväll GET TOGETHER PARTY PÅ UNIVERSEUM OCH MÅNDAGKVÄLLENS MIDDAG MED 
UNDERHÅLLNING, som äger rum på Svenska Mässan och Hotel Gothia Towers.

För ytterligare information och anmälan samt logi hänvisas till  
 www.tandhygienistforening.se/tandhygienistdagar


