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Meetagain blir lokal partner för EASD2015
Konferens- och kongressarrangören Meetagain kommer ta hand om en av Europas största
kongresser, som samlar runt 18 000 besökare i Stockholm i september 2015. Kongressen är det
årliga mötet för European Association for the Study of Diabetes (EASD), en organisation för
europeiska forskare inom diabetes. Meetagain kommer vara lokal partner för mötet.

Kongressen kommer hållas på Stockholmsmässan och under den vecka då forskarna är i Stockholm
kommer de enligt stadens uträkning betala ca 400 miljoner kronor för bland annat hotellboende och
restaurangbesök.
- EASD:s årliga möte är en av de största medicinkongresserna som arrangeras över huvud taget, vilket
gör detta till ett väldigt spännande och viktigt uppdrag för oss. Det är en kongress som kommer
märkas i hela Stockholm, säger Caroline Knies, vd för Meetagain.

EASD2013 genomförs just nu i Barcelona. Meetagain finns på plats som inbjudna gäster för att ta del
av logistik, transporter, utställning och värdinneverksamhet inför det kommande arbetet med
EASD2015. – Det är en fantastisk upplevelse att få känna in atmosfären när över 18 000 delegater
samlas på samma ställe. Här i Barcelona har de lyckats mycket bra med all logistik och vi ser fram
emot att få påbörja allt förarbete inför EASD2015 i Stockholm, säger Caroline Knies.

Meetagains uppdrag innefattar att ordna alla transporter, middagar, möten under kongressen såväl
som att erbjuda värdinneservice till branschen.

För mer information, kontakta:
Caroline Knies vd, Meetagain, 070-929 85 00, caroline@meetagain.se
Michael Falk, Agera PR, tel. 073-397 46 55, michael.falk@agerapr.se

Meetagain - en personlig konferens- och kongressarrangör
Meetagain är en svensk PCO (Professional Congress Organiser) som erbjuder expertis och personligt
bemötande vid konferenser, kongresser och möten. Med 20 års erfarenhet från mötesindustrin erbjuder
Meetagain komplett administration av arrangemang där deltagaren alltid är i fokus, oavsett storleken på
arrangemanget.

Meetagain genomför varje år runt 100 konferenser och organiserar möten för bland andra KTH, Göteborgs
Universitet, Svensk Fjärrvärme och Konkurrensverket.


