
Ett unikt tillfällE
Se alla nya synhjälpmedel som säljs i Sverige på en plats nära dig. Samtliga av landets 
större leverantörer är samlade på samma plats och visar dig sina produkter.

HElt utan kostnad
Visningen är kostnadsfri och svensksyn bjuder på både fika och lunch! Synmässan 
är en landsomfattande turné som besöker 6 orter under hösten. anmäl dig senast 1 
vecka i förväg på www.svensksyn.se där du också kan läsa mer om synturnén.

Välkommen till

sYnMässan 2014

umeå 23 september Folkets hus, Vasaplan

stockholm 25 september Tellus Fritidscenter, 
    Lignagatan 8 

Borlänge 30 september Quality Hotel Galaxen 
    Jussi Björlings väg 25

Jönköping 2 oktober  Jönköpings Hotel & 
    konferens, Central- 
    vägen (A6)

Göteborg 7 oktober  Dalheimers Hus,  
    Slottsskogsgatan 12

Malmö 9 oktober  Folkets Hus,  
    Olof Palmes Plats 1 
    Nobeltorget

	  
VÄLKOMMEN	  TILL	  

SYNMÄSSAN	  2013	  
Stockholm	  den	  26	  september	  
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Gotlandssalen,	  Gotlandsgatan	  44	  
 
Ett unikt tillfälle att se alla nya synhjälpmedel som säljs i Sverige på 

en plats nära dig 
 

Visningen är kostnadsfri. Synmässan är en landsomfattande turné som besöker 7 orter under hösten. 
Anmäl dig och läs mer på www.svensksyn.se. 

 
 

turnéplan



ÖppEttidEr 
 

09.00 - 12.00 Mässan inriktad till yrkesverksamma som 
   arbetar med personer med nedsatt syn

12.00 - 16.30 Mässan öppen för allmänheten

proGraM 
 
09.00 Mässan öppnar, utställningen är bemannad kl 09.00 - 16.30.

09.00 Workshop 
09.30 Workshop

10.00  Kaffe

10.00  Workshop 
10.30 Workshop 
11.00  Workshop 
11.30  Workshop

12.00 lunch

13.00  Workshop 
13.30 Workshop 
14.00  Workshop

14.30  Kaffe

14.30 Workshop 
15.00 Workshop 
15.30 Workshop 
16.00 Workshop 

16.30  Mässan stänger

Våra workshops pågår ca 20 minuter och är kostnadsfria. Föranmälan krävs till 
Synmässan, men inte till enskild workshop. Här är det istället först-till-kvarn-
principen som gäller.

Samtliga utställare kommer att ha en 
punktmärkt skylt i framkant på sitt bord



WorksHops
Under dagen kommer våra utställare att presentera nya hjälpmedel under 20 minuter 
långa Workshops. uppdaterat program för respektive ort hittar du på vår hemsida: 
www.svensksyn.se. Där får du information om vilka tider som gäller för respektive 
företags presentationer.

dolpHin   
Anders Frankenberg

nyheter från dolphin   
Stöd för pekskärm i SuperNova & Guide, Guide 
Braille och andra Dolphin-nyheter.

iCap aB  
Ove Brandberg

tillgänglighet till surfplattor och mobiler med 
operativsystemet android  
Hur man gör Biologi, Fysik och Kemilaborationer i 
skolan tillgängligt för synskadade.

iris Hjälpmedel  
Åsa Lodin & Jörgen Andersén

följ med i tiden 
Iris lanserar ett antal nya tidsprodukter, både  
taktila, talande och kombinationer av dessa. 

lVi low Vision international  
Andreas Schönbeck, Karin Katzler, Eva Öhman, 
Magnus Bringhed

portabla synhjälpmedel och lVi academy  
LVI demonstrerar senaste nyheterna inom 
portabla läskameror samt informerar om höstens 
utbildningsutbud i LVI Academy.

polar print   
Staffan Syk

förstoringskameror med uppläsning, helt 
olika lösningar 

proVista specialoptik aB   
Christian Öhman

syntester – Viktigt verktyg 
Rätt test för syftet och patienten.

srf   
Olika talare

information från srf

kontaktpErsonEr 

 
umeå:  patrik Johansson, tel 090-139572  
  patrik.johansson@polarprint.se

stockholm: Åsa lodin, tel 0765-39 94 17 
  asa.lodin@iris.se

Borlänge: Johan Wickman, tel 010-705 39 06 
  johan.wickman@insyn.se

Jönköping: Erik tengvall, tel 0470-70 75 92 
  erik.tengvall@ideasystem.se

Göteborg: niklas aronsson, 0730-93 78 31 
  na@provistaab.se

Malmö:  Björn samuelsson, 070-540 88 14
  bjorn.samuelsson@icap.nu



Våra medlemmar / utställare

www.yourdophin.com
0515-821 75

www.icap.nu 
031-704 30 99

www.insyn.se
08-446 63 60

www.iris.se
08-39 94 00

www.lvi.se
0470-72 77 00

www.multilens.se
031-88 75 50

www.nordiceye.eu
0470-72 98 88

www.polarprint.se 
0920-20 34 30

www.provista-optik.se
031-49 78 30

www.ideasystem.se
0470-76 45 45

www.synutveckling.se 
0910-144 58

– HJÄLPER DIG SE

Svensk Syn 

Svensk Syn är en leverantörsförening, där de ledande företagen som erbjuder hjälpmedel för synskadade i 
Sverige är medlemmar. Vi verkar för att de som har problem med synen ska erbjudas bra och individutprovade 
hjälpmedel och vill bland annat vara ett stöd för syncentralernas verksamhet. Vi arbetar också för att de upp-
handlingar som görs ska bli så bra som möjligt och inte begränsa urvalet av hjälmedel för den synskadade.

Vi vill
•	 öka medvetenheten hos individer, myndigheter, företag och organisationer om behovet av bra hjälpmedel 

för synskadade
•	 informera om förutsättningar att med hjälpmedel effektivt bidra till bättre livskvalitet för alla personer med 

nedsatt syn
•	 verka för utveckling och förnyelse av branschen med syfte att stärka medlemsföretagens förutsättningar att 

bidra till höjd livskvalitet för personer med nedsatt syn

Externa utställare:

Fäktning för synskadade


