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Rammebetingelser for deltakelse på 
medisinskfaglige messer og seminarer 2021 

Melanor anbefaler sine medlemmer å følge vedlagte rammer for deltakelse ved messer/utstillinger i 
tilknytning til faglige samlinger for helsepersonell: 
 
Melanor og foreningens medlemmer ønsker å bidra til gjennomføring av faglige samlinger for helsepersonell. Dette 
kan skje gjennom at leverandørene deltar som utstillere på messer i tilknytning til faglige arrangementer. 
 
Forutsetningene for at medlemmer i Melanor kan delta som utstillere er at: 
 

1. Leverandørenes deltakelse skal skje innenfor de rammer som gjelder i Melanors avtaler med blant andre de 
regionale helseforetakene, Legeforeningen og andre. 
 

2. Arrangementene skal være tilgjengelig for alle leverandører som ønsker å delta. 
 

3. Kostnadene for deltakelse skal holdes på et rimelig nivå, og skal kun dekke reelle utgifter for gjennomføring 
av arrangementet. Standleie skal ikke benyttes som bidrag til drift av foreninger/organisasjoner. 
 

4. Melanors anbefalte øvre kostnadsrammer for deltakelse på lokale og nasjonale faglige samlinger er 
(eksklusive mva): 

 

Deltagere fra faggruppene: 1 døgn 2 døgn 3 døgn eller mer 

 
Fra 50-150 fagpersoner 

 
1700 kr/m2 

 
1 990 kr/m2 

 
2310 kr/m2 

 
Fra 151 fagpersoner eller fler  

 
1990 kr/m2 

 
2640 kr/m2 

 
3310 kr/m2 

 
5. Melanors anbefalte kostnadsrammer kan reguleres årlig med utgangspunkt i Konsumprisindeksen fra SSB for 

året før. 
 

6. De skal i arrangementets program gis rimelig tid til messebesøk for delegatene. 
 

7. Det anbefales at arrangører ikke opererer med en nedre grense for hvilket utstillingsareal som kan leies. 
 

8. Utstillere kan delta i faglige fora dersom plassen tillater det, og gis rett til å delta i måltider og sosiale 
arrangementer på like vilkår som andre deltakere. 

 
9. Deltakelse som utstiller skal i utgangspunktet gi rett til én gratis deltaker på faglig seminar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Betingelser vedtatt av Styret i Medtek Norge 26. oktober 2010, med senere årlig justering med utgangspunkt i foregående års økning i Konsumprisindeksen fra SSB.  
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