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Betingelser for udstillere ved Dansk Medicoteknisk Selskabs landsmøde 11. – 
13. oktober 2022 

 
Hjemmeside for landsmødet: https://www.dmts.dk/landsmoede-2022 

 

Tilmelding 

Tilmelding på: https://www.tilmeld.dk/dmts2022/conference  

 

Placeringsmulighederne fremgår af skitsen over udstillingsarealet. Du vælger selv standplads 

ved tilmeldingen. Kontroller, at den stand du ønsker, ikke allerede er taget af et andet firma! 

 

Du skal kun booke den stand eller de stande, du ønsker - ikke alternativer. Du kan max. booke 

2 stande pr. firma. Vær opmærksom på at alle stande har fået nyt nummer siden sidste år, 

grundet ændringer i designplanen 

 

Tilmeldingen er bindende. 

 

Pris 

Hver stand koster 14.900 kr. uanset placering. 

 

Konkurrencer 

Vi henviser til Sundhedsstyrelsens regler om reklamer, hvor enhver form for konkurrencer 

forbydes.  

Oplysninger kan fås i Medicoindustrien hos vicedirektør Lene Laursen: ll@medicoindustrien.dk 

 

Retningslinjer 

DMTS overholder Medicoindustriens betingelser for afholdelse af udstilling og landsmøde. 

Standprisen afspejler udelukkende prisen for standen og indeholder ikke nogen form for 

sponsorering. 

 

Strøm og netværk 

Der er 230 V, 10 A ført frem til hver stand. Hvis I skal bruge mere strøm, skal vi vide det 

senest 1.9.2022 - besked til Peter Sommer på mail: psom@regionsjaelland.dk  

 

Der er Wi-Fi over hele hallen og i centeret i øvrigt. Hvis der er behov et meget stort dataflow 

ud over hvad en normal Wi-Fi kan levere, så skal dette bestilles og betales separat. 

 

Hotel  

Vi har et antal værelser til rådighed på Vingsted Hotel og Konference Center. Udstillerne skal 

selv reservere værelser og afregne direkte med hotellet. 

Der er også reserveret værelser på nabohotellet. Disse bestilles via Vingsted Centret. 

 

Tidsplan 

Der kan stilles op fra tirsdag kl. 12.00. 

Der vil være adgang til udstillingsområdet fra onsdag kl. 07.00.  

Udstillingen skal være klar onsdag kl. 09.50. 

 

Der vil være kontaktpersoner fra DMTS i udstillingsområdet i opstillingsperioden. 

Der er gratis kaffe til udstillerne i udstillingsområdet. 

 

Udstillingen lukker torsdag eftermiddag kl. 14.00 

Udstillingslokalet skal være tømt senest torsdag kl. 18.00. 
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Opstilling 

Årsmødet afvikles i Vingsalene - udstillingen afvikles i Hal 1 og mellemhal. 

 

Hver stand er på 6 kvadratmeter: 2 m dybe og 3 m bredde. Loftshøjden er ca. 4,30 m. 

Udstillingsområdet vil blive tapet op på gulvet.  

Der bliver ikke opstillet skillevægge. Der bliver opstillet bagvæg mellem alle standene midt i 

salen. 

 

Fremføring af el er på plads ved ankomst.  

 

Der må ikke sømmes, skrues eller tapes udstillingsgenstande op på de eksisterende vægge. 

Ophængning af genstande skal foretages på medbragt udstyr.  

 

Borde 60 x 120 og stole samt duge kan lånes i Vingstedcentret. 

 

Caféborde og barstole kan lejes (100 kr. pr. stk. for både borde og stole) af Vingstedcentret 

mod forudbestilling senest 1.10.2022. Bestilles hos Peter Sommer på mail: 

psom@regionsjaelland.dk 

 

Levering af udstyr. 

Udstyr kan i begrænset mængde leveres til Vingsted Hotel og Konference Center i dagene op 

til landsmødet. 

Alle forsendelser skal tydeligt mærkes: 

DMTS 11/10-2022 

Udstillernavn 

Att:  

 

Program for årsmødet 

Programmet vil fremgå af landsmødets hjemmeside.  

 

Forsikringsforhold 

Der gøres opmærksom på, at Vingstedcentret ikke har en forsikring, som dækker udstillingen 

hverken i relation til brand, tyveri, ansvar eller anden skade. Udstillerne anmodes om at 

kontrollere egne forsikringsforhold.  

 

Udstillingsafvikling 

Alle kaffepauser og frokoster iflg. det vedlagte program vil blive afviklet i udstillingslokalerne. 

  

Onsdag 

09:50 Officiel åbning af industriudstilling 

17:00 Udstilling lukker 

 

Torsdag 

09:45 Industriudstilling åbner 

14:00 Udstillingen lukker og nedtagning og pakning kan begynde.  

 Dette skal dog ske i stilhed, da landsmødet fortsætter til kl. 16:00 

 

Økonomi 

Faktura bliver fremsendt og bedes betalt hurtigst muligt og senest den 1. juli 2022. 

 

For alle firmadeltagere betales for frokoster, og de, der ønsker at deltage i middagen tirsdag 

og festaftenen onsdag, skal tilmelde sig særskilt til disse og beløbet medtages i fakturaen. 

 

Ønsker man tirsdag aften blot en ”Dagens ret” og eller morgenmad onsdag og torsdag, så 

bedes dette tilkendegivet under bemærkninger ved tilmeldingen. Måltiderne afregnes direkte 

med Vingsted. 

 

Firmaet skal af hensyn til arbejdet med fremstilling af navneskilte, deltagerlister m.m. sende 

eventuelle opdateringer af navne inden den 1. oktober 2022.  

 

Tilmeldte deltagere kan ikke annulleres efter 1. september 2022. 
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Tilmelding er bindende. Såfremt et firma ønsker at springe fra, er det kun muligt, såfremt 

stande kan sælges til en anden. Dog bliver firmaet pålagt et gebyr på 1.000 kr. for 

administration. 

 

OBS 

Hjælpere til opstilling og nedtagning for udstillerne, øvrige firmarepræsentanter eller gæster, 

som ikke er skrevet på listerne, er selvfølgelig velkommen på udstillingen, undtaget til 

festaftenen, men må i givet fald selv klare afregning med hotellet for evt. fortæring. 

 

 

Deltagerliste 

En opdateret deltagerliste findes på landsmødets hjemmeside. Listen kan benyttes, hvis du på 

forhånd vil fremsende information vedrørende jeres stand.  

 

Kongresmapper 

Der udleveres kongresmapper til alle deltagere indeholdende program, med mere. 

 

Deltagelse i møderne  

Der er i foredragssalen opstillet nogle stolerækker bagerst i lokalet til brug for udstillere, som 

ønsker at høre et foredrag. 

 

Arrangører af industriudstilling 

Udstillingsansvarlig Peter Sommer, bestyrelsesmedlem, mail:psom@regionsjaelland.dk tlf. 

9356 6138 

Medicoingeniør Per Overgaard Rasmussen, sekretær & kasserer 

 

Spørgsmål vedrørende udstillingen bedes rettet til Peter Sommer. Andre spørgsmål vedrørende 

årsmødet bedes rettet til selskabets sekretær. 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Med venlig hilsen og på gensyn til årets medicotekniske begivenhed i Vingsted 

 

 

Dansk Medicoteknisk Selskab  

http://www.dmts.dk/ 

 
PS 28. marts 2022 
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