22. januar 2016

Invitation til messe ved Danske Risikorådgiveres årskonference 2016
Danske Risikorådgivere inviterer firmaer, annoncører og andre interesserede til at deltage i sikringsmesse ved
foreningens årskonference 2016, der afholdes på Comwell Hotel, Værkmestergade 2, Århus den 14. og 15. april 2016.
På messen vil firmaer og samarbejdspartnere i øvrigt få mulighed for at fremvise deres produkter og skabe relationer til
foreningens medlemmer.
Alle stande er placeret i Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Århus C.
Deltagernes fagkompetencer ved årskonferencen vil afdække fagområderne forsikring, sikring, skadeforebyggelse og
arbejdsmiljø.

Hans Engell vil på sædvanlig vis være ordstyrer
på konferencedagens hovedemne.

Til årsmødet forventes ca. 200 deltagere.
Sikringsmessen afvikles den 14. april, hvor deltagerne vil besøge messen i følgende tidsrum:
9.30-10.30 12.30-13.15 15.15-17.15
Bindende tilmelding til sikringsmessen med angivelse af stand-nummer (1. prioritet, 2. prioritet og 3. prioritet), samt
kontaktperson via følgende e-mail til:
Risikokoordinator, Torben Agentoft tage@vordingborg.dk
Eventuelle henvendelse til Torben Agentoft tlf. 51 73 24 40

Sidste frist for tilmelding til sikringsmessen er fredag d. 1. april 2016.
Med venlig hilsen

Danske Risikorådgivere
Torben Jacobsen, formand

NB. Denne indbydelse gælder alene til deltagelse i sikringsmessen.
Tilmelding til konferencen skal ske senere via foreningens hjemmeside

Messe areal

Placering
Alle stande er placeret i Centralværkstedet. Den endelige nummerering foretages senere.
Foreningen vil i videst muligt omfang placere udstillerne efter eget ønske, dog af praktiske og pladsmæssige hensyn
forbeholder foreningen sig ret til, at placere de enkelte udstillere i messeområdet.
Søjler
Der forefindes søjler på følgende stande: 2,16,18,19,21,30,31 og 33
Standplads (størrelse/pris)
Almindelig stand (3x3 m) = 9.900 kr. Der er mulighed for udvidet stand (+ 3.300 kr. pr. m).
Prisen er eksklusiv moms og inklusiv. 2 frokostbilletter pr. stand.
Udstilleren skal selv sørge for evt. opsætning af skillevægge.
Der er planlagt 38 stande i Centralværkstedet (der er 230v på alle standene).
Standene fordeles efter ”først til mølle” princippet.
Opstilling og nedtagning
Udstillingsområdet er klar til stand opstilling fra torsdag den 14.4. kl. 06.00.
Nedtagning skal være tilendebragt senest torsdag den 14.4. kl. 20.00.
Udstillerne forventes selv at holde standen ryddelig og ren, samt at området afleveres i god stand og ryddet for affald,
da centralværkstedets personale skal gøre klar til næste dags kundekonference.
Aktiviteter må kun foregå på stand arealet (flugtveje skal friholdes)
Eventuel uddeling af brochure m.m. udenfor stand arealet skal aftales med DR.

