Tagdagen 2018
– alt det nyeste på én dag

Bliv udstiller

Praktiske oplysninger

På Molios Tagdagen 2018 tilbyder vi en unik mulighed for at få

Tid og sted

eksponeret din virksomhed og dine produkter over for poten-

12. december 2018

tielle kunder og samarbejdspartnere i branchen, enten via en

HUSET Middelfart

stand eller et sponsorat.
Program
Deltagerne på konferencen er arkitekter, rådgivere, entreprenører

Konferenceprogrammet kan ses på

og bygherrer, som skal vælge tagbygning og tagbelægninger til

molio.dk/kurser/konferencer

nybyggeri og renovering.
Sådan booker du
Udstillerstand

Send en mail med dine ønsker til

I umiddelbar tilknytning til konferencesalen er der i udstillings-

standstørrelse og antal deltagere

området mulighed for at booke en stand. Der er på konferencen

til ga@molio.dk.

indlagt pauser, hvor de besøgende opfordres til at besøge standene, hvor I kan få en snak med jeres potentielle kunder. Området

Har du spørgsmål, er du mere end

bliver desuden anvendt som pauseområde, hvor der serveres kaffe

velkommen til at kontakte mig.

mv, hvorfor de besøgende naturligt søger derhen. Adgang til
konferencelokalet sker gennem udstillingen.

Gurli Andresen
Tlf. 44 89 06 43

Sponsorat

E-mail ga@molio.dk

Har du ikke mulighed for at være til stede med en stand på
konferencen, tilbyder vi i stedet et sponsorat, hvor du kan få flyer

Priser

med i konferencematerialet, roll-up i konferencelokalet og rabat

Se priser for udstillerpakke, sponsorat

på deltagelse for kunder/samarbejdspartnere.

og tilkøb på næste side.

Priser og indhold

Stand – 1 x 2 meter inkl. cafébord, strøm og trådløst internet.

Udstillerpakke

Sponsorat

x

–

x

–

x

x

x

x

NB: Standenes størrelse gør, at vi henstiller til, at I som udstiller
tilpasser jeres udstillingsmateriale til pladsen
Deltagelse på konferencen for 1 person inkl. dagsforplejning
(Værdi 4.000 kr.)
Flyer* i kursusmaterialet, som udleveres på dagen til alle deltagere
og oplægsholdere
Roll-up** i konferencelokalet (max 2 x 2,6 m)
Pris

7.000 kr.

2.500 kr.

3.000 kr.

3.000 kr.

Tilkøb
Ekstra deltager på konference. Max 5 deltagere med rabat
* Udarbejdes og leveres af kunden senest 14 dage før konferencens start.

Alle priser er ekskl. moms.

** Udabejdes af kunden, som selv sørger for opstilling på dagen.

Plan over konferenceområdet med udstillerstande
i HUSET Middelfart.

Molio 1218-40

