Udnyt Molios Konferencer

Bliv set – bliv udstiller!
Molios store konferencer er en unik mulighed for dig til at få
eksponeret din virksomhed og dine produkter over for potentielle
kunder og samarbejdspartnere i branchen – via en stand og / eller en
markedsføringspakke
Molio samler centrale aktører i byggeriet til store konferencedage henover hele
året. Konferencerne er velbesøgte og giver de mange deltagere rig mulighed
for at indhente ny viden og for at netværke.
Konferencerne og al kommunikationen før konferencedagen udgør en stærk
mulighed for dig til at komme helt tæt på kunder og samarbejdspartnere.
Det kan du gøre ved at booke en stand på konferencedagen(e) og/eller
udnytte vores markedsføringspakke, hvor du ad forskellige kanaler bliver set.
Udstillerstand
Det er muligt at booke en stand i udstillingsområdet, der er placeret i
umiddelbar tilknytning til konferencelokalet.
Der er på konferencerne indlagt pauser, hvor de besøgende opfordres til at
besøge standene, hvor I kan få en snak med jeres potentielle kunder.
Vi sørger også for, at der i pauserne serveres kaffe mv. i udstillingsområdet, så
kursisterne naturligt søger ind i udstillingsområdet.
Adgang til konferencelokalet sker ligeledes gennem udstillingen.
Udstillerne (og kursisterne) på vores konferencer har været meget tilfredse
med denne placering, hvor udstillingsområdet i høj grad integreres i
konferencernes ”flow” – både ift. programlægningen og den fysiske placering.
Markedsføringspakke
Du har også mulighed for at tilkøbe en attraktiv markedsføringspakke, hvor vi
sørger for, at du får dit produkt / budskab bredt ud.
Læs meget mere herom på næste side.

Konference-program
Se hvilke konferencer, vi har på
vej her:
https://molio.dk/kurser-ogkonferencer/konferencer
Mere information
Ønsker du at vide mere om
mulighederne, så er du mere
end velkommen til at kontakte
os på kurser@molio.dk eller tlf.
70 12 06 00
Priser
Se priser for stand, tilkøb og
markedsføringspakke på næste
side.

Priser og indhold
Permanent
udstiller i
HUSET
Stand – 1 x 2 meter inkl. strøm og trådløst internet
+
Adgang til konferencen (med ophold og forplejning i henhold til
konferenceprogrammet) for én udstillerrepræsentant

Øvrige
udstillere

Konferencepris

4.000 kr.
+
Konferencepris
med 30% rabat

u.b.

1.500 kr.

Netværksmiddag: 2 retter, ½ flaske vin og kaffe - om aftenen før/efter
konferencedagen/-dagene (pr. person, pr. dag, inkl. moms)

340 kr.

340 kr.

Overnatning på enkeltværelse før/efter konferencedagen(e) (pr. person,
pr. dag, inkl. moms)

675 kr.

675 kr.

Deltagelse i konferencen for kolleger fra udstillerens virksomhed

50% rabat

25% rabat

Gavekort på deltagelse i konferencen for op til 5 af udstillerens kunder

50% rabat

25% rabat

3.000 kr.

3.000 kr.

Stand – Tillæg ved 2-dages konferencer
Tilkøb

Markedsføringspakke som tilkøb til stand
Flyer i kursusmaterialet, som udleveres på dagen til alle deltagere og
oplægsholdere
Omtale på konferencens hjemmeside, hvor deltagerne får adgang til
alt materiale relateret til konferencen
Omtale i Molio Kursers LinkedIn-gruppe (+ 2.200 medlemmer)
Opslag på Molios Facebook-side (+ 670 følgere)
Formater for omtaler specificeres efter aftale

Alle priser er ekskl. moms,
hvor intet andet er anført.

Plan over fællesområdet
med udstillerstande i
HUSET Middelfart.
Der er mange muligheder
for placering af
konferencelokale og
udstilling.

,

