Invitation

til messe ved Danske Risikorådgiveres årskonference 2018
Danske Risikorådgivere inviterer samarbejdspartnere, leverandører og andre interesserede til at
deltage i sikringsmesse i forbindelse med foreningens årskonference den 12. og 13. april 2018.
På messen vil udstillerne få mulighed for at fremvise produkter og services, samt skabe gode
relationer til foreningens medlemmer.
Alle stande placeres i Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Århus C.
Til årsmødet forventes ca. 200 deltagere.
Politisk kommentator Hans Engell vil være facilitator på konferencens hovedemne.
Deltagernes fagkompetencer ved årskonferencen vil afdække fagområderne forsikring, sikring,
skadeforebyggelse og arbejdsmiljø.
Sikringsmessen afvikles torsdag den 12. april, hvor deltagerne vil besøge messen i følgende tidsrum:
09.30 - 10.30: Registrering og kaffe i messeområdet
15.15 - 17.15: Deltagerne besøger messen
Spørgsmål og tilmelding (bindende tilmelding) til sikringsmessen med angivelse af standnummer (1.
prioritet, 2. prioritet og 3. prioritet), samt angivelse af kontaktperson rettes til Jørgen eller Flemming
på nedenstående e-mail:
Jørgen Møller - demi2302@icloud.com
Flemming Ohm - flemmingohm@gmail.com
Foreningens Hovedsamarbejdspartnere har førsteret til standpladser og opnår 50% rabat på
standleje.
Denne førsteret er gældende indtil 1.december 2017 – herefter udbydes ledige standpladser til
øvrige interesserede.

Med venlig hilsen
Danske Risikorådgivere
Peter Oriat
Formand

NB. Denne indbydelse gælder alene
deltagelse med stand i sikringsmessen.
Tilmelding til selve konferencen
samt middag og aftenunderholdning
skal ske seperat via foreningens
hjemmeside når invitationen til
konferencen er udsendt!

Messeareal
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. Der ydes 10 % rabat på stande
med søjler.

Standplads (størrelse/pris)
Almindelig stand (3x3 m) = 9.900 kr.
Der er mulighed for udvidet stand (+ 3.300 kr. pr. m =– 1 x 3 m). Prisen er eksklusiv moms og
inklusiv. 2 frokostbilletter pr. stand.
Udstilleren skal selv sørge for evt. opsætning af skillevægge.
Der er planlagt ca. 28 stande i Centralværkstedet (der er 230v på alle standene).
Standene fordeles efter ”først til mølle” princippet – dog har foreningens hovedsamarbejdspartnere
førsteret.

Opstilling og nedtagning
Udstillingsområdet er klar til stand opstilling fra onsdag den 11.4. kl. 19.00 – 22.00. Dog vil der
også være mulighed for at opstille fra torsdag morgen.
Nedtagning af stande skal være tilendebragt senest torsdag den 12.4. 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 standarealet (flugtveje skal friholdes),
Eventuel uddeling af brochure m.m. uden for stand arealet skal aftales med DR.

INDGANG

