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Dansk Betondag 2019 – Firmaudstillinger.
Dansk Betonforening holder sin årlige Betondag på Best Western Plus Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg:
Torsdag den 26. september 2019
og den følgende dag, fredag den 27. september, er der ekskursion. Torsdag aften vil Dansk Betonforening være vært ved en festmiddag.
Firmaudstillingen er et meget værdifuldt islæt ved betondagen – og værdsættes i stor grad af betondagens deltagere – og det er naturligvis også med stor glæde, at Dansk Betonforening har
kunnet konstatere en stadig stigende interesse blandt vore firmamedlemmer for at medvirke ved
Dansk Betondag med en udstilling.
Dansk Betonforening kan i år tilbyde gode udstillerforhold i lokaler, som ligger tæt på salen, hvor
konferencen vil foregå. Udstillingsareal pr. stand, vil i år være 2 m x 2,5 m, og al servering af kaffe
mv. i pauserne vil foregå i udstillingslokalerne således, at alle udstillere eksponeres i størst mulig
grad.
For at sikre de bedste forhold for udstillerne, har vi i år valgt at begrænse antal udstillingsstande
til 24. Tildeling af plads vil ske efter først-til-mølle-princippet.
Efter sidste års succes vil vi også i år bede hver udstiller om at lave et spørgsmål, som deltagerne
skal finde svaret på ved at besøge standen. Spørgsmålet – og det tilhørende svar - skal sendes
på mail til ab@gammelrand.dk senest den 1. september 2019. Ét spørgsmål fra hver udstiller vil
blive samlet i et spørgeskema, som vil blive uddelt til alle deltagere, og Betonforeningen vil udlove en præmie til den, der svarer rigtigt på flest spørgsmål.
Programmet for Dansk Betondag 2019 er alsidigt sammensat, og det er forventningen, at dette –
i lighed med tidligere år - vil tiltrække en meget bred kreds af betonbranchens fagfolk.
Dansk Betonforening håber på den baggrund, at dette vil medvirke til, at såvel nye - som sidste
års udstillere (se bilag 2) - igen i år vil benytte lejligheden til at profilere deres
kunnen og deres produkter.
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Vi gør opmærksom på, at udstillingsstandene vil være uden vægge, hvilket erfaringsmæssigt giver
et mere lyst og venligt udstillingsområde.
Udstillingsgebyret er 9.000 kr. for firmamedlemmer og 15.000 kr. for ikke-firma medlemmer.
Beløbene er ekskl. moms, og der skal ikke betales moms.
Til hver stand kan der vælges cafébord/almindeligt bord med hvid dug, og der vil være adgang til
strøm samt gratis Wifi internet. Der vil være adgang for udstillere til udstillingsområdet onsdag
den 25. september efter kl. 16.30.
I gebyret indgår deltagelse i hele arrangementet den 26. september - herunder deltagelse i festmiddagen, dog maksimalt for to personer pr. udstilling. Stand-personale er naturligvis velkommen til at tilmelde sig ekskursionen fredag den 27. september - pris 350 kr./person, samt overnatning – pris 800 kr./person.
Er der spørgsmål til udstillingen, er De velkommen til at kontakte Jørgen Schou på tlf.: 5153 6122
eller mail: joergen.schou@unicon.dk.
Ønsker en udstiller at foretage udskænkning/servering skal dette altid – på forhånd – aftales direkte med Hotel Svendborg - idet der kan blive tale om betaling af en afgift (”proppenge”).
Er der udstillere, der ønsker at leje specielle AV-midler, aftales og afregnes dette ligeledes direkte
med Hotel Svendborg. Bestilling sker ved at kontakte Hotel Svendborg på tlf. nr. 62 17 62 10 eller
e-mail: lise@hotel-svendborg.dk .
Vi håber I er interesseret i at udstille på Dansk Betondag 2019. Tilmelding kan ske ved at udfylde
den vedlagte tilmeldingsblanket (se 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 ”Dansk Betondag 2019” på forsiden.
Alle udstillere, der er tilmeldt senest mandag den 25. juni 2019, vil blive nævnt i det udsendte
program og i annonceringen for Dansk Betondag i magasinet ‘Beton'.
Absolut sidste frist for tilmelding af udstillingsstand – såfremt der stadig er ledig plads - er onsdag
den 4. september 2019.
Med venlig hilsen
Anette Berrig
Formand for Dansk Betonforening

Hanne Høy Kejser
Dansk Betonforening, Netværkskoordinator

Bilag: Bilag 1: Blanket for tilmelding af virksomhed som udstiller ved Dansk Betondag 2019.
Bilag 2: Udstillere ved Dansk Betondag 2018.

