Information till IMPULS-talare

Vad kul att du ska vara talare på SAPSA IMPULS 2018 och stort tack!
Var
SCCC, Stockholm City Conference Centre (Folkets Hus) Barnhusgatan 12-14, Stockholm
När
Dag 1, måndag 5 november: lokalen öppnar kl. 7:00 och registreringen för deltagarna öppnar
kl. 9:00. Första föreläsningen och keynote börjar kl. 10:00. Föreläsningarna slutar kl. 17:00.
Mellan kl. 17.00 – 18.15 är det mingel i utställningen och kl. 18:30 serveras middag i
restaurang Cabaret, som ligger i samma byggnad. Kom ihåg att anmäla dig till middagen.
Dag 2, tisdag 6 november: lokalen öppnar kl. 7:00 och registreringen öppnar kl. 08:30. Första
föreläsningen och keynote är kl. 09:00. Föreläsningarna slutar kl. 15:40. Dagen avslutas med
mingel i utställningen fram till kl. 16.00.
Registrera dig
Alla som kommer ska registrera sig, det gäller även talare. Gå in på:
http://www.sapsa.se/event/impuls-2018/
Din talartid är 20 minuter
Notera att din föreläsningstid är 20 minuter. På hemsidan ser du vilken tid du talar. Några
tips baserade på tidigare utvärderingar är: kort introduktion, stor fontstorlek på bilderna och
förklara eventuella förkortningar.
Frågor efter föreläsningen
Det är 20 minuters paus efter varje föreläsning, om inget annan anges. Du kan stanna kvar i
lokalen och ta frågor, men efter 10 minuter vill vi att du lämnar scenen och rummet till nästa
talare.
Kontrollera din talartext på hemsidan
Läs igenom din talartext på hemsidan http://www.sapsa.se/event/impuls-2018/. Eventuella
uppdateringar eller ändringar av texten skickas till sapsa@sapsa.se
I det tryckta programmet kommer endast rubrik och namn på talare. Senaste dag för ändring
i det tryckta programmet är 25 oktober.
Ta med din egen dator
Det kommer inte att finnas en kördator i föreläsningssalen, utan ta med din egen dator.
HDMI-sladd kommer att finnas.
Skicka in din presentation
Kom ihåg att skicka in dina bilder till sapsa@sapsa.se när de är klara så vi kan dela dem med

deltagarna direkt efter konferensen. Skicka gärna din presentation i pdf-format. Kan du inte
dela den, vänligen informera oss om detta.
Hämta din namnskylt när du kommer
När du kommer in på Folkets Hus från huvudingången tar du trappan upp en våning där vi
har garderob, registrering och namnskyltar. Kom ihåg att hämta din namnskylt när du
kommer! Ytterligare en trappa upp finner du konferenssalarna.
WiFi under konferensen
Välj nätverket CCC Guest High Speed. Lösenord: 20182018
Istället för talargåva
Vi uppskattar att du ställer upp som talare och som tack kommer vi att skänka pengar till
Barncancerfonden.
Deltagare
Bifogat finner du de som anmält sig per idag. Uppmana kunder, medarbetare och kollegor
att anmäla sig på:
http://www.sapsa.se/event/impuls-2018/
Sprid gärna budskapet i sociala medier under #SAPSASWE #IMPULS2018

