Udstiller Betonreparation- og Renoveringsdagen

HHK/MHAR
Betonreparation- og Renovering 2022 – Firmaudstillinger.
Dansk Betonforening holder sin årlige Temadag Betonreparation- og Renovering 2022 på
Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, DK 6000 Kolding
Tirsdag den 1. februar 2021 kl. 9.00 – 16.00
Programmet for temadagen Betonreparation og -Renovering 2022 er alsidigt sammensat og det
er forventningen at dette – i lighed med tidligere år - vil tiltrække en meget bred kreds af byggebranchens fagfolk. Ved temadagen i 2019 var der mere end 140 deltagere, og 18 firmaudstillere.
En vigtig del af temadagen, som værdsættes i stor grad af deltagerne, er firmaudstillingen. Dansk
Betonforening har kunnet konstatere en stadig stigende interesse i at medvirke med en udstilling
ved foreningens reparationstemadag.
Firmaudstillerne er med til at gøre temadagen levende og skabe en kobling til erhvervslivet, hvilket vi som forening lægger stor vægt på. For at skabe de bedst mulige betingelser for firmaudstillerne, i lighed med sidste år, vil alle udstillere være repræsenteret i ét og samme lokale. Ligeledes
vil pauseserveringer foregår i dette lokale således, at udstillingerne eksponeres i størst mulig
grad.
I lighed med sidste år inviteres firmaudstillerne til at deltage i en netværksmiddag aftenen inden
temadagen. Netværksmiddagen er eksklusiv for firmaudstillere med deltagelse af temadagens
arrangementsgruppe. Udover generel netværksaktivitet vil der således være mulighed for at
drøfte ønsker og forslag vedrørende fremtidige arrangementer, samt give generel feedback. For
deltagelse i netværksmiddagen, vil der blive opkrævet et mindre beløb på 500 kr. pr. person.
Dansk Betonforening håber på den baggrund, at dette vil medvirke til, at såvel nye - som sidste
års udstillere (bilag 2) - igen i år vil benytte lejligheden til at profilere deres kunnen og deres produkter. Vi gør opmærksom på, at der maksimalt kan være 22 udstillere.
Praktiske informationer
Udstillingsarealet vil være 2m x 2m. Standene vil have bagvæg og delvist være adskilt med
vægge. Der vil i hver stand være placeret et bord med hvid dug samt 2 stole, og der vil være adgang til trådløst netværk.
Udstillingsgebyret er 4.000 kr. for firmamedlemmer og 6.000 kr. for ikke-firma medlemmer.
Beløbene er ekskl. moms, og der skal ikke betales moms.
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I gebyret indgår deltagelse i hele arrangementet den 1. februar- i henhold til IDA's regler, dog
maksimalt for to personer pr. udstilling.
Konferencedeltagere skal betale normalt deltagergebyr; 900 kr. for medlemmer eller firmamedlemmer af Dansk Betonforening, 995 kr. for IDA medlemmer, 1.295 kr. for eksterne. IDA Studiemedlemmer 100 kr.
Har De spørgsmål til udstillingen, er De velkommen til at kontakte Martin Henriksen –
tlf.: 27 23 35 04 / mail: martin.henriksen@sweco.dk
Vi håber De er interesseret i at udstille på Temadagen Betonreparation- og Renovering 2022.
Tilmelding kan ske ved at udfylde vedlagte tilmeldingsblanket (bilag 1) og sende/scanne den til:
IDA, Dansk Betonforening,
Att.: Hanne Høy Kejser
Vestre Havnepromenade 9, 3. sal
9000 Aalborg
Tlf.: 33 18 97 01 eller hhk@ida.dk
Tilmeldingsblanketten kan ligeledes hentes på digital form (Excel format/pdf format) på
www.danskbetonforening.dk under ikonet ”Temadag 2022” på forsiden.
Absolut sidste frist for tilmelding af udstillingsstand – såfremt der stadig er ledig plads - er mandag den 24. januar 2022.

OBS!!
Corona-restriktioner og guidelines på nuværende tidspunkt (mulighed for ændring)
IDA er meget opmærksom på, at alle myndighedernes regler og krav følges for siddende arrangementer, så arrangementet afholdes forsvarligt.
Der skal bæres mundbind fra du træder ind på hotellet og til du sidder på din plads/stand. Hvis du
har dit eget mundbind, må du meget gerne tage dette med. Ellers kan der købes i hotellets reception.
Du vil få en plads med god afstand, og vi vil bede dig være opmærksom på, at holde samme afstand gennem hele arrangementet.
Der kan sprittes af i lokalet og håndsprit vil være tilgængeligt i lokalet og ved ankomst i receptionen.
Vi skal undgå kø ved toiletterne i pausen, og derfor er det helt fint hvis toiletbesøg foretages under selve arrangementet.
Med venlig hilsen
Anette Berrig
Formand for Dansk Betonforening

Martin Henriksen
Dansk Betonforening, IFU

Bilag: Bilag 1: Blanket for tilmelding af virksomhed som udstiller ved Temadagen 2021.
Bilag 2: Udstillere ved Reparationsdagen 2020.

