
Mød dine kunder - 
og dine samarbejdspartnere

med frontløberne inden for digitaliseringen af byggeriet.

Den store årlige Molio Konferencen 
forventes ligesom sidste år at få ca. 250 
deltagere, der på tværs af byggeriets 
værdikæde er fælles om interessen 
for digitalisering.

Udstillerstand
Du kan købe en standplads for dagen 
og her få rig mulighed for at komme i 
kontakt med dine kunder, potentielle 
kunder og samarbejdspartnere 
løbende gennem hele dagen.

Standene placeres to steder: 
Dels i det store udstillingsområde 
i direkte forbindelse med tre af 
konferencelokalerne og dels direkte 
ud for de to andre konferencelokaler 
(se standplanen på sidste side).

Placeringen ”tvinger” deltagerne 
gennem udstillingsområderne gennem 

hele dagen – og der har de seneste år 
været masser af gode snakke mellem 
udstillere og de mange deltagere. 

Der bliver indlagt god tid i programmet 
til at besøge udstillingerne.

Oplæg om software – muligheder 
for dig til at holde oplæg
Der er to forskellige muligheder for dig 
som softwareleverandør til at overtage 
scenen i konferencelokalerne.

Softwaretimen: Her har du mulighed 
for at holde et 20 min. oplæg hvor du 
kan præsentere dine løsninger for 
konferencedeltagerne.  

Der vil også være et decideret 
”Software-spor”. Her er der mulighed 
for at holde 30 minutters oplæg om 
egen software på basis af cases.

Mere om 
konferencen

Der tages fat på de temaer, som Molio 
er involveret i, herunder især digitaliseringen 
i byggeriet. Deltagerne kommer derfor fra 
hele værdikæden i byggeriet -  og arbejder 
med digitalisering, standarder, informations-
strukturer og data i byggeriet.

Konferencen kører i fire spor og med 
udstillingsområder direkte i tilknytning 
til konferencelokalerne.

Du kan læse mere om konferencen her: 
molio.dk/kurser/konferencer/molio-konfer-
encen/

Booking + mere information
Ønsker du at booke stand og/eller indlæg i 
softwaretimen – eller bare mere information 
- så kontakt os på: 

kurser@molio.dk  |  tlf. 

Bliv udstiller på 
Molio Konferencen
2021



Prisliste

Permanent 
udstiller i HUSET

Stand-pakken  

Stand-pakken  

Begge pakker inkluderer:

Stand

Deltagelse på 

konferencen for to 

udstillerrepræsentanter 

Flyer i kursusmaterialet

Inkl. ophold og forplejning i henhold til 

konferenceprogrammet. Deltagelse i konferencen 

som udleveres på dagen til alle deltagere og 

oplægsholdere

Cafébord og barstol kan bookes separat. Kontakt os på kurser@molio.dk

Øvrige
udstillere Stand  

Indlæg i Softwaretimen

Indlæg på Software-sporet

Tilkøb

Disse sælges efter først-til-mølle-princippet. Molio placerer indlæg i programmet.

så disse sælges efter først-til-mølle-princippet.

Middag: 

konferencedagen (pr. person, pr. dag, inkl. moms)

Overnatning på enkeltværelse før/efter konferencedagen(e) 

(pr. person, pr. dag, inkl. moms)

Deltagelse i konferencen for kolleger og samarbejdspartnere
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