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Billeddiagnostisk Årsmøde 2020 
Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab,  

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Radiograf Rådet 
 

29.-31. januar 2020 i Aarhus 
 
 

Praktisk information til udstillere 
 
 
Vi takker for, at I ønsker at deltage til Billeddiagnostisk Årsmøde 2020. Årsmødet afholdes i Aarhus 
Congress Center (https://aarhuscongresscenter.dk), der sammen med Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Aarhus ligger i Scandinavian Center i centrum af Aarhus.  
 
Standpladsen 
For GULD:  standstørrelse på 1,5 x 5 m. Højde max 400 cm  
For SØLV:  standstørrelse på 1,5 x 5 m. Højde max 228 cm 
For BASIS:  standstørrelse på 1,5 x 3 m. Højde max 228 cm 
 
For alle: Udstillingen kan ikke fæstnes til lokalets vægge, og der må ikke bygges noget med loft på. 
Udstillingen må gerne have sidevægge så længe de ikke er til gene for nabostanden, er inden for egen stand 
og overholder alle mål. 
 
På side 3 er en oversigt med standene. Fordelingen fremgår af hjemmesiden på https://2020.drs-
aarsmoede.dk/udstilling/ 
 
Aarhus Congress Center stiller et bord (45x180 cm) og to stole til rådighed til hver stand. Desuden er der én 
stikdåse med tre udtag til hver stand (standard elektricitet), og kongrescentret har gratis trådløst internet. 
Udstillingsansvarlig på hotellet er Rikke Ross (tlf. 89 36 20 44, e-mail rikke.ross@radissonblu.com).  
NB! I uge 4 er den ansvarlige Anna Harck (tlf. 89 36 20 41, e-mail: anna.harck@radissonblu.com) 
 
 Skulle I få behov for effekter, der ikke er standard til standen, kan I kontakte hotellets kontaktperson senest 
d. 15. januar.   
 
Kaffe- og frokostserveringerne for kursister og udstillere vil foregå i udstillingsområdet (fraset første 
kaffeservering onsdag d. 29. januar).  
Udstillingsområdet er aflåst uden for kongressens åbningstider, og der går vagter i centret. Husk dog, at 
opbevaring af materiale er på eget ansvar. 
 
Forsendelse af materiale 
Udstillingsmaterialet skal sendes til nedenstående adresse mellem d. 27. og 28. januar – materialet skal 
leveres mellem kl. 8.00-14.00. Varelevering er på samme niveau som udstillingen.  
 
Adresse til varelevering 
 

Aarhus Congress Center 
Eckersberggade 15, 8000 Aarhus C  
Att.: Rikke Duus Ross 
Markeret med ”DRS Årsmøde 2020” samt jeres firmanavn 
Tlf.nr. til fragtmand: 51 39 78 07 

 
Af- og pålæsning d. 29. januar fra kl. 7.00 foregår på et afspærret parkeringsområde lige uden for foyeren. 
Under kongressen kan tom emballage o.l. opbevares i ”Congress Hall 1” (se kort sidst i brevet). 
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Opsætning og nedtagning af stand  
Opsætning af udstillingen kan starte fra kl. 07:00 onsdag d. 29. januar, når optegning af standene på gulvet i 
udstillingsområdet er færdig. Udstillingen skal være klar senest kl. 11.30 samme dag, idet første frokost-
pause i udstillingsarealet vil finde sted kl. 12.00.  
 
Nedtagning kan tidligst påbegyndes efter sidste frokostpause fredag d. 31. januar kl. 13.30 og skal være 
afsluttet samme dag senest kl. 16.00; dette gælder også retur-fragtaftaler.  
 
Udstillingsquiz 
Vi gentager som sidste år udstillingsquizzen for at fremme interaktionen mellem kongresdeltagere og 
udstillere, og vil gøre os umage for at skabe opmærksomhed omkring quizzen, så der kommer så mange 
deltagere forbi jeres stand som muligt.  
Derfor vil vi bede jer melde tilbage, om I ønsker at deltage i quizzen senest mandag d. 20. januar.  
I skal forberede et spørgsmål, der kan besvares ved at besøge jeres stand.  
I skal ligeledes forberede 3 mulige svar. Det korrekte svar skal sendes til udstiller@drs-aarsmoede.dk senest 
d. 20. januar. I skal selv præsentere jeres spørgsmål ved standen, og vi udleverer et svar-ark (tipskupon) 
sammen med deltagernes øvrige kongresmateriale.  
Der vil være to vindere af konkurrencen, som bliver præmieret under festmiddagen torsdag d. 30. januar. Vi 
står for indkøb af præmier, som denne gang er et gavekort til Magasin på 1000 kr., hvormed vi håber at få 
mange deltagere i quizzen. 
 
Parkering 
Parkering ved Aarhus Congress Center er gratis for alle deltagere ved Billeddiagnostisk Årsmøde. 
 
Hotel 
Husk at reservation af hotelværelser på Radisson Blu Scandinavia, Aarhus til reduceret pris. Værelserne 
frigives til andre salgskanaler senest den 2. januar 2020. 
 
NB! For at få værelserne til reduceret pris, er det vigtigt, I benytter linket, som er på vores hjemmeside  
www.drs-aarsmoede.dk 
 
For at få det bedst mulige forløb, vil vi invitere til et uformelt evalueringsmøde onsdag den 29. januar 
umiddelbart efter frokost kl. 13.30 ved den store trappe i udstillingsområdet.  
Yderligere information findes på årsmødets hjemmeside: www.drs-aarsmoede.dk eller ved kontakt til 
undertegnede på mail: udstiller@drs-aarsmoede.dk. 
 
For GULD:  
Symposium 
Tid og sted for jeres symposium, som er aftalt med vores programplanlæggere, vil fremgå af det 
videnskabelige program, som bliver tilgængeligt på www.drs-aarsmoede.dk.  
 
For GULD og SØLV:  
Flyers 
Den elektroniske flyer (format a4 landskab) skal være os i hænde senest d. 15. december (kan dog 
udskydes, skriv da til udstiller@drs-aarsmoede.dk) og eventuelt materiale til kongrestasken, key-hangers 
eller lignende senest d. 15. januar. Sidstnævnte sendes til: 
 

Rigshospitalet, Radiologisk Klinik 
Blegdamsvej 9 
2100 Kbh. Ø  
Att.: Linda Schumann 
 

 
På vegne af kongreskomitéen 
 
Med venlig hilsen, 
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Sofie Bech Andersen, Bolette Vilmun, Stinne Byrholdt Søgaard og Linda Schumann 
 
 
 
Udstillingsområdet  
 

Udstillingsområdet er i Foyeren. Congress Hall 2 anvendes til faglige oplæg,  
og Congress Hall 1 kan udstillerne anvende til opbevaring af tom emballage og lignende under årsmødet. 

 

VIP
Room

Foyer

Congress Hall 2        Congress Hall 1
Balcony (1st floor)
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