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Pop Up Talk är en arena där Medicon
Village öppnar upp för ”intersections with
success”. Vi bjuder in verksamheter med
koppling till människors hälsa och bättre liv
för nyttiggörande av forskning samt med
ett intresse av att nå ut till Medicon Village
medlemmar.
Söker ni samarbetspartners eller önskar dela
era visioner och kunskaper med några av
Life Science-branschens mest passionerade
forskare och företagare? Tag då chansen och
kom till Medicon Village med ett nätverk av

fler än 170 organisationer verksamma inom
områdena pharma, med-tech, bio-tech och
health-tech. Miljön på Medicon Village är
utformad för att främja framgångsrika möten
och arrangemang där samarbeten stimuleras.
Konceptet Pop Up Talk är tänkt att skapa
förutsättningar för gemensam idéutveckling,
samskapande och samarbete. Som värd
för ett Pop Up talk erbjuds ni möjlighet att
inta den digitala scenen i The Spark, och
där presentera företaget och nätverka med
deltagare.

PopUpTalk

Digital

Paket 1 - Ingår
•

1 timmes tillgång till Hopin Main Stage

•

Presentation sker på plats i The Spark

•

Teknisk utrustning med möjlighet till bild i bild

•

”Stage” möblering med runt bord med presentation
i bakgrund

•

Tekniker på plats för systemsupport

•

Registreringshjälp (MVI får ta del av adresserna)

•

Påminnelseutskick dagen innan event

•

Kaffe och fralla till presentationsteamet

•

Bord utanför Restaurant Inspira under lunch tid
samma dag.

Tillsammans med er hjälper vi till att sprida information
(1-2 ggr) om eventet i våra interna och externa
kanaler såsom webbsida, intranät, nyhetsbrev
och eventkalender. Ni ges synlighet i form av
företagslogotyp och titel på presentationen. Ni kommer
även få möjlighet att publicera en artikel på Village Inn
efter event som sprids i näst kommande nyhetsbrev.
(Godkänns av Medicon Village)

Pop Up Talk paketpris: 15 000 SEK ex MVA
Medicon Village medlemmar får 30% rabatt.

Paket 2 - Ingår
•

Allt som ingår i paket 1 +

•

1,5 timmes tillgång till Hopin
*

Main Stage

*

Sessions (max 2 sessions)

*

Expo Booth (max 5 booths)

•

Skräddarsydd agenda

•

Prep - presentationsteknik

•

Copy och korr av texter

•

Organiskt inlägg i Sociala Medier

•

Tillgång till lokal Olympia för små personliga
breakout möte.

Pop Up Talk paketpris: 25 000 SEK ex MVA
Medicon Village medlemmar får 30% rabatt.
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Vad är Hopin?

Hur fungerar det?

Hopin är en allt-i-ett-live-evenemangsplattform online.
Med andra ord är Hopin en webbaserad virtuell plats som
är utformat för att skapa lyckade online möten.

Vi börjar med ett samtal där vi kommer fram till ett datum
samt vilket paket som passar dig bäst. Efter det är det
dags för dig att samla in material som bilder, texter och
talar information osv. Denna information använder vi som
grund för exponering av ditt event samt uppbyggnaden av
Hopin. Väljer ni paket 2 skräddarsyr vi er agenda och petar
i era texter för bästa digitala upplevelse.

Hopin kan hosta event upp till 100 000 deltagare med
funktioner efter alla mötes behov. I Hopin bygger man upp
event precis som ett live-event med en stor scen (main
stage), mindre konferensrum (sessions) och mässmontrar
(booths). Det går även att återskapa live möte one-on-one
i nätverksmodulen.
Vi på Medicon Village bygger upp ditt virtuella event precis efter önskemål och behov. I paket 1 ingår 1 timme på
main stage där du presenterar live direkt till alla deltagare
med möjlighet att bjuda upp andra talare om så önskas.
Medan i paket 2 slår du på stort och vi bygger upp ditt
event med main stage, session plus upp till fem booths för
att maximera exponering av ditt bolag.

Vi bygger upp din Hopin plattform samtidigt som vi sprider ditt event i våra kanaler.
När den stora dagen kommer träffas vi på Medicon Village
och utför ditt event tillsammans. All presentation på main
stage utförs i stående format på önskad plats i The Spark.
(Detta är ett krav för att säkerställa hög kvalitet på eventet.)
Efter eventet får ni tillgång till all deltagarinformation och
ni har möjlighet att skriva en artikel som publiceras på vårt
intranät Village Inn och skickas ut i nästkommande nyhetsbrev för att fånga upp intressenter.
Medicon Village garanterar inte eller ansvarar för antalet
deltagare på eventet.

www.mediconvillage.se
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Är ni intresserade av att arrangera ett
Digitalt Pop Up Talk i samarbete med
Medicon Village?
Tveka inte att kontakta Malin på
malin.eriksson@mediconvillage.se, ser
framemot att höra av er.

www.mediconvillage.se

