
 
 
 
 
 
 

 
 

Informatie voor sponsoren van Hart in Actie vrijdag 23 november 2018 
 
 
Geachte sponsoren, 
 
Hierbij informeren wij u over een aantal zaken betreffende uw expositie tijdens het 
symposium Hart in Actie op vrijdag 23 november 2018 in Medisch Spectrum Twente. 
 

Info en opbouw stands 
Het symposium vindt plaats in het Auditorium (route C29) van Medisch Spectrum Twente. De stands 
van de sponsoren worden in de bijbehorende foyer en in Koningszalen 1 en 2 geplaatst. De indeling 
(plattegrond) van de foyer vindt u in de bijlage en wordt tevens op onze website 
www.mst.nl/hartinactie geplaatst. 
 
De stands kunnen worden gebracht en opgebouwd op donderdag 22 november tussen 19.00 en 
21.00 uur en op vrijdagochtend 23 november voor 8.30 uur. 
Aan het Koningsplein bij de hoofdingang van het ziekenhuis is het mogelijk om kort te parkeren en 
uw spullen uit te laden. Als u langer wilt parkeren dan kunt u gebruik maken van de Van Heek 
Parkeergarage. Vanuit de parkeergarage (-2) kunt u makkelijk via de rolband de hoofdingang van 
MST bereiken. 
 
Wij willen graag van u weten welke voorzieningen er nodig zijn in uw stand: 
-elektriciteit nodig ja / nee 
-aantal benodigde stopcontacten 
-gebruik van apparatuur in de stand (beamer / monitor) 
-tafel en / of stoel(en) 
-met hoeveel personen bent u aanwezig op 23 november (i.v.m. de lunch) 
 
Er worden geen toegangskaarten voor standhouders verzonden. Op vrijdag 23 november liggen 
badges klaar voor het aantal personen dat u heeft doorgegeven. Tijdens het symposium kunt u bij de 
gastvrouwen terecht met uw vragen.  
De standhouders krijgen een lunch aangeboden op 23 november in de foyer. 
 
U bent tevens van harte  welkom om deel te nemen aan het symposium in het Auditorium en na 
afloop van het symposium bij de afsluitende borrel. Na afloop van het symposium kunnen de stands 
worden afgebroken. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de congrescommissie via thoraxcentrumtwente@mst.nl 
 
Graag tot 23 november! 
 
Namens de congrescommissie Hart in Actie 
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