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Boka er monter på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro 2022!
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största forum för mänskliga
rättigheter som arrangeras årligen i olika städer runt om i Sverige. Den 17-18 november
arrangeras konferensen i Örebro. Forumet lockar årligen en bred publik och är årets
viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt
engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Ta chansen
att nå ut med er verksamhet och sprida ert budskap till tusentals besökare som är
intresserade och engagerade i mänskliga rättigheter genom att boka en monter på
Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 i Örebro!

Utställarpaket
Modell 1
Storlek: 2x1 m
Kostnad: 8 500 kronor
(momsfritt)

Modell 2
Storlek: 2x2 m
Kostnad: 14 000 kronor
(momsfritt)

Boka i tid!
Platserna
är begränsa
de!

Detta ingår i monterpaketen:
• Väggar (vita träväggar) 2 meter i bakkant och 1 meter sidovägg.
Hörnmontrar byggs utan sidovägg om inget annat är överenskommet.
• Grafitgrå montermatta
• Möbler
		
• Modell 1: cafébord och en stol
		
• Modell 2: bord 120 cm brett, två stolar, en spotlight på arm
• Wifi
• El
• Godstransport inhouse
• Tomgodshantering
• Ordinarie försäkring
• Synlighet i programtidning (gäller vid bokning senast 1 september) och
på MR-dagarnas utställarwebb.
• 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet.

Bokbord för mindre organisationer
Tillhör du en mindre organisation med små eller inga resurser att betala för en monter? Då finns det möjlighet
att stå kostnadsfritt vid ett bokbord under en av konferensdagarna.
Hör av er till oss på info@mrdagarna.se om ni är intresserade av att ha ett bokbord och uppge gärna vilken
av konferensdagarna som ni helst vill stå. För organisationer som arbetar med fred och säkerhet finns även
möjlighet att ansöka om att kostnadsfritt ta plats på MR-dagarnas Fredstorg.

Bokning och frågor
Antalet utställarplatser är begränsade, så boka din utställarplats så fort som möjligt!
Boka genom att fylla i formuläret via vår hemsida. Kontakta info@mrdagarna.se för
att anmäla intresse för ett bokbord eller om du vill ha mer information. Du kan även
läsa mer på www.mrdagarna.se

Planering av MR-dagarna med anledning av Covid-19
• Covid-19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom och arrangörerna bedömer
därför att MR-dagarna kan genomföras som vanligt, men följer självklart utvecklingen.
Om restriktioner kring publikt deltagande återinförs med anledning av Covid-19 kan
arrangemanget komma att genomföras fysiskt men med mindre publik och flödesstyrning
i kombination med fler digitala inslag, delas upp på fler platser, alternativt genomföras helt
digitalt. Bokad utställarplats gäller då för det arrangemang som är möjligt att genomföra
givet restriktioner.
• Om arrangemanget ställs in av skäl som är utom MR-dagarnas/Föreningen Ordfronts
kontroll, och som gör att alternativ inte kan erbjudas, sker ingen återbetalning.

Allmänna villkor
• Avbokning: Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden
enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.
• Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider.
• Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.
• Alla utställande organisationer måste ställa sig bakom MR-dagarnas grundläggande principer för
medverkan, se www.mrdagarna.se för mer info.
• Betalning sker mot faktura och ska vara MR-dagarna/Ordfront tillhanda 20 dagar från bokning,
försenad betalning räknas som avbokad monter om inget annat överenskommits.

Öppettider
Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum den 17-18 november på Conventum i Örebro.
Preliminära öppettider för utställningar:
Torsdag 17 november: 9:00-19:00
Fredag 18 november: 9:00-17:00

Conventum
MR-dagarna arrangeras på Conventum Kongress. Tilläggsbeställningar till din monter sker direkt via
Conventum. Mer information skickas ut i samband med bokning.
Adress: Fabriksgatan 17-19, 702 23 Örebro
Hitta hit

