
Mød fremtidens kunder

Vis dine produkter til de beslutningstagere, 

der vælger fremtidens løsninger.

Nu kan du sikre dig en stand til at præsentere dine produkter og løsninger på 

Circular Build Forum 2023 – Danmarks nye samlede kongres om cirkulært byggeri.

Kongressen er målrettet alle, der på tværs af byggeriets værdikæde deler deres 

viden og udveksler erfaringer med det fælles formål at booste byggeriets grønne 

omstilling.

2 dage med potentielle kunder

De to dages kongres afholdes på Nyborg Strand. CBF vil blive afholdt i en særskilt 

afdeling, hvor udstillingsrummet vil være placeret foran sessions-lokalerne (mellem 

CBF-indgangen og plenum-lokalet). Desuden vil udstillingsrummet være en naturlig 

del af opholdsrummet i pauserne. Dermed er der størst mulig kontakt mellem 

udstillere og kongressens deltagere. Programmet er planlagt med tid til besøg på 

standene, og indeholder ligeledes et leverandørspor, hvor udstillere får mulighed for 

at holde oplæg for deltagerne.

Vi tilbyder kun 10 udstillingsstande, så vent ikke for længe med at book.

Book en stand ved at sende en mail med dine ønsker til 

mlnb@molio.dk senest 1. december 2022.

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os på +45 2926 1970.

CIRCUL AR 
BUILD FORUM

 

17.-18. januar 2023

Circular Build Forum forbeholder sig retten til at foretage ændringer i programmet

Kongressen holdes 17.-18. januar 2023 på Nyborg Strand

PROGR AM

Kongresprogrammet kan ses på circularbuildforum.dk

PRIS

Stand begge dage samt et oplæg på leverandørsporet:  9.500,-

INKLUDERET I  T ILBUDDET:

• Adgang til hele kongressen (1 person)

• 2x1m standplads i udstillingsområde med højbord  

og stol samt plads til roll-up, mindre produkter o.l.

• Kaffe- og netværkspauser i udstillingsområde

• Faglig produktpræsentation på leverandørsporet

• Fuld forplejning i dagtimerne

• Deltagerliste

• Festmiddag dag 1 (1 person)

• Overnatning i eneværelse på Hotel Nyborg Strand

Pris pr. ekstra deltager inkl. adgang til kongressen   4.900,-

Bliv udstiller og 
oplægsholder på CBF 2023


