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

SYNMÄSSAN 2013
Malmö 8 oktober

Malmö Konferenscenter, 
Folkets Hus, Olof Palmes Plats 1, 
Nobeltorget i Malmö. 

Korsningen Amiralsgatan/Lantmannagatan. 

GPS-adress är Nobeltorget, Malmö



Öppettider 
 

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

12.00 - 16.00 Mässan öppen för allmänheten

Program 
 
09.00 Mässan öppnar
10.00  Kaffe 
11.00-11.45  Föreläsning

12.00-13.00 Lunch

13.10  Workshop med Dolphin 
13.40 Workshop med ICAP 
14.10  Workshop med LVI
14.30  Kaffe 
14.50 Workshop med Polar Print 
15.20 Workshop med ProVista 
16.00  Mässan stänger

Varför hör inte folk vad vi säger?
och vad kan vi göra åt det?

En av höjdpunkterna på årets mässa är en 
spännande föreläsning om kommunikation 
av Birgitta Birkenfalk.

Föreläsningen syftar till att ge deltagarna in-
sikt om skillnaden mellan ett sändar- och ett 
mottagarorienterat förhållnings- och tillväga-
gångssätt samt bidra till att vilja arbeta än mer 
mottagarorienterat. Tid: 11.00 - 11.45.

Våra workshops pågår ca 20 minuter och är 
kostnadsfria. Ingen föranmälan behövs.  
 
Först-till-kvarn-principen gäller.



Kontaktperson, Malmö:  
Magnus Bringhed  
Tel: 0470-72 77 10  
E-post: magnus.bringhed@lvi.se

Utställare

Under dagen kommer några nya hjälpmedel även att presenteras under 20 minuter 
långa Workshops. Ingen föranmälan utan ”först till kvarn” gäller. Detaljer för workshops 
finner ni längre ned. 

Dolphin   
PTS innovationstävling ”Dolphin Guide för per-
soner med dövblindhet”.  
 
Enkel åtkomst till: inloggning, sök, lån, nedladd-
ning och läsning av DAISY-böcker från Legimus/
MTM direkt inifrån Guide. Generellt punktskrift-
stöd i Guide. Vi presenterar hur det pågående 
projektet resulterar i att förenkla vardagen för 
personer med döv-blindhet samt alla andra  
användargrupper av Guide.

ICAP   
ICAP AB visar nya produkter på den svenska 
marknaden!  
 
BrainPort® V100 visar visuell information som 
hämtas från en videokamera på en platta på tun-
gans yta. Med utbildning, uppfattar användaren 
form, storlek, placering och rörelse av objekt i sin 
omgivning. 

TactileView består av mjukvara för att skapa taktil 
grafik. Programmet kan skriva ut på en punkt-
skrivare eller svällpapp.

Talking LabQuest är ett talande mätinstrument 
för studenter med nedsatt syn.

Iris Hjälpmedel  
Visar hjälpmedel för vardagen.  
 
Nyheter inom området Tid, punktskrift och 
förstoring! 

LVI Low Vision International  
Test och information om kommande teknik-
käpp samt GPS i mobilen.  
 
Presentation av kommande teknikkäpp i kolfiber 
samt att använda mobilen (iPhone) som navige-
ringshjälpmedel. Hur gör man? Hur lär jag ut detta 
till andra? Skapa en lathund. TESTA i praktiken!

Polar Print   
Prodigi, ett helt nytt hjälpmedel.  
 
Kanske kan det vara en Läs-TV – för en läsmaskin 
är det väl inte?

ProVista   
SuperNova Reader Magnifier – Läsa Internet-
sidor utan mus

STOR nyhet i SuperNova Reader Magnifier - möj-
lighet att läsa Internetsidor, PDF-dokument etc. 
utan att behöva använda mus.

Kontaktperson, övriga visningsorter:  
Skellefteå: PH Åström, tel 0910 - 144 58
Härnösand: Patrik Johansson, tel 090 - 13 95 72
Stockholm: Åsa Lodin, tel 08 - 39 94 17
Örebro: Johan Wickman, 010 - 705 39 06
Göteborg: Christer Bohdén, 031 - 49 78 33
Kalmar: Erik Tengvall, 0470 - 70 75 92



Våra medlemmar

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


