Surgeon Day 2019
SurgeonDay Groningen is een wetenschappelijk symposium, georganiseerd voor en
door (bio)medische- en technische geneeskunde studenten met een bijzondere
interesse in chirurgische specialismen. Op 15 november 2019 zal de derde editie
plaatsvinden in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Onze
organisatie bestaat uit een achtkoppig studentenbestuur, in samenwerking met
chirurgen en promovendi uit het UMCG.
Doelgroep
Onze doelgroep bestaat ten eerste uit studenten uit heel Nederland die chirurgie
ambiëren en zich breder willen oriënteren. Daarnaast zullen er ook wetenschappers,
onderzoekers en andere geïnteresseerden aanwezig zijn. Daarnaast zijn er medisch
specialisten betrokken bij de masterclasses en workshops. Het verwachte aantal
bezoekers zal circa 250 personen bedragen.
Focus
Gedurende het symposium krijgen studenten handvatten aangereikt om zich te
ontwikkelen binnen de chirurgie en geven verschillende specialisten een unieke kijk
in hun werk. De studenten die op dit symposium af komen, zijn allen zeer
geïnteresseerd in de chirurgische specialismen en veruit de meeste ambiëren dan
ook een carrière hierin. Zo bereikt u op één dag vele potentiële chirurgen en kunt u
ze al in een vroeg stadium laten kennismaken met uw bedrijf. Het thema van het
symposium dit jaar is ‘Crossing Surgical Borders: Current Challenges and Future
Perspectives’, waarbij de focus ligt op het verleggen van verscheidene grenzen
binnen de chirurgie. Hierbij kunt u denken aan chirurgie in de tropen, minimale
invasieve chirurgie, grensverleggende technologische ontwikkelingen en de
opleiding tot chirurg. Onze hoofdspreker dit jaar is Nobelprijswinnaar Ben Feringa.
Locatie
Het UMCG is een van de grootste universitaire ziekenhuizen in Nederland en tevens
de grootste werkgever van Noord-Nederland. Het fundamenteel en klinisch
onderzoek van het UMCG behoort tot de internationale wetenschappelijke top. De
aanwezigheid van unieke biobanken en onderzoeksfaciliteiten trekt wetenschappers
uit de hele wereld. Het UMCG ligt midden in het centrum van Groningen en is zeer
gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Telefoonnummer: 06-57095494 (Amila Azdahic) en 06-83699973 (Maurits Cosijn)
e-mail: info@surgeonday.nl
Website: www.surgeonday.nl

Standaard
€500

Uitgebreid
€750

Premium
€1500

Hoofdsponsor
€2000 (of meer)

Logovermelding op de
sponsorpagina van de website
(www.surgeonday.nl) met een
link naar een door u gekozen
pagina

✓

✓

✓

✓

Vermelding in programmaboek

✓

✓

✓

✓

Logo op sponsorposter tijdens
congres

✓

✓

✓

✓

Mogelijkheid tot toevoeging
van promotiemateriaal in
symposiumtas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Logovermelding op
symposiumtas

✓

✓

Logovermelding op
symposiumposter

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Een stand van uw bedrijf op het
symposium (zicht- en
bereikbaar tijdens alle pauzes)
Logovermelding op
Facebookpagina

Logovermelding in promofilm
Logo’s van hoofdsponsor zullen
een centrale rol spelen tijdens
het symposium. Vernoeming
van een deel van het
symposium naar uw bedrijf
(workshop, collegezaal,
masterclass) is mogelijk.
Vermelding algemene mail aan
totale ledenbestand

✓

✓

Uiteraard staan wij open voor door u aangedragen suggesties om het pakket zo
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