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Nu är anmälan till Svenska Neurologiveckan öppen på hemsidan!
Efter ett gediget arbete av vår kongressarrangör MeetX samt vår eminenta webmaster Fredrik Walentin
så hittar ni nu överst på SNF:s hemsida annons och länk till Svenska Neurologiveckans första hemsida
där all information finns samlad kring veckan. Där finns anmälningsformulär till mötet, länk till
hotellbokning samt instruktioner kring hur man anmäler en poster till mötet. Du kommer direkt till
siten på www.neurologforeningen.org/Neurologiveckan
Jag vill göra er uppmärksamma på ett par saker kring anmälan som kan vara bra att tänka på redan nu.
För oss som arrangör är det en stor fördel att anmälningarna kommer in så tidigt som möjligt och för att
uppmuntra till tidig anmälan ligger anmälningsavgiften på en tydligt lägre nivå om man anmäler sig före
den 16 mars. Man får dessutom en rabatt på 500:- om man är medlem i SNF och med tanke på att
medlemskapet bara kostar 300:- per år så är det alltså en ren vinst att bli medlem i SNF nu om man inte
är det redan. Priset (exkl moms) för hela veckan om man är medlem i SNF och anmäler sig fram till 15
mars är då endast 4000:-. Vi som har jobbat med mötet och vet vilket engagemang det finns inom de
neurologiska sällskapen för att skapa högkvalitativ utbildning är övertygade om att detta är väl investerade
pengar för verksamhetscheferna på våra neurologienheter runt om i landet.
Eftersom vi är väl medvetna om att det inte kan vara möjligt för alla att delta hela veckan finns också lägre
priser för en respektive två dagar men för att uppmuntra deltagande hela veckan så blir dagspriset bäst
om man anmäler sig till alla dagarna.
Så med detta hoppas jag att anmälningarna börjar strömma in och jag ser fram emot att träffa många av
er på Svenska Neurologiveckan i Umeå 4 – 8 maj!
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