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Bli med som utstiller – I år skal alle utstillere få besøk fra alle deltagere, «Speed date»!
Vi planlegger for at det settes av litt tid til en speed date, deltagerne deles i grupper og får 5
minutter på hver stand. Vi håper alle blir med da dette blir gøy, dersom du ikke ønsker å
delta krysser du av for det i påmeldingsskjema.
Dette betyr at utstillingen blir en unik mulighet for å presentere produkter og tjenester til
alle deltagere, men det vil kreve at du som utstiller er ekstra godt forberedt. Vi vil selvfølgelig
bidra med tips og råd til alle – slik at de kan lage en god og presis presentasjon av sitt produkt.

Utstillingen vil selvsagt også være åpen og bli besøkt i pauser og under lunsjen.
Clarion Hotel Energy har meget gode utstillingsfasiliteter hvor vi disponerer en sal på 1200
m2 / takhøyde 5m. Lunsjen dag 1 vil som tidligere år bli servert i utstillingshallen.
Vi tilbyr 3 ulike stand størrelser:
 Type 1. ca. 6m2: Stand leie
 Type 2. ca 15m2: Stand leie
 Type 3. ca. 25m2: Stand leie

kr 17.500,- eks. mva
kr 22.000,- eks. mv
kr 30.000,- eks. mva

Det er ingen endring i prisene fra i fjorårets priser. Prisene over inkluderer deltakelse på
konferansen for 1 person, samt helpensjon for ett døgn som inkluderer festmiddag 12.09.
Deltakere utover dette betaler en seminaravgift på NOK 4 500. (Faktureres av SEF).
I tillegg til seminaravgiften tilfaller evt. for ytterligere deltakere kostnader for en helpensjon
12. - 13. september NOK 2.990,- (inkluderer rom m/frokost 1 døgn, 2 dag pakker inkl. lunsj
m/drikke, kaffepauser og fest middag), denne betales til hotellet av den enkelte deltager ved
avreise.
Rom/frokost for tilslutningsdøgn 11 – 12 september er NOK 1.245- som betales til hotellet av
den enkelte deltager ved avreise.
Vi ønsker en snarlig bekreftelse på hvilke av bransjens produsenter / leverandører som ønsker
å delta med stand på utstillingen – denne i tett tilknytning til konferansen. Benytt vedlagte
link for påmelding.
Parkering i parkeringshus i nærheten av hotellet i P-Siddis. Parkeringsoblat kan kjøpes i
resepsjonen til NOK 100 pr. døgn.
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Vedlagte svarslipp bes returnert så snart som mulig og senest fredag 30. juni 2017.
Dersom utstillingen skulle bli fulltegnet, vil prinsippet” først til mølla” gjelde.
Meld deg på her
Stillasdagene 2017 – Bransjens møteplass – i år også nytt konsept for utstillerne.
For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:
Geir Gule geir.gule@cstillas.no tlf 97 02 79 71
Fredrik Myge fredrik.myge@beerenberg.com tlf 90 91 79 72
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