
Lokale geomatikkdageri Hordaland

Fremtidsrettet samfunn – Digital verden

27. – 28. januar 2020

på Scandic Ørnen hotell i Bergen

Invitasjon og informasjon til utstillere

GeoForum Hordaland



Velkommen som utstiller!

Lokale geomatikkdager 2020 i Hordaland arrangeres på Scandic Ørnen Hotell i Bergen, hvor vi 
håper å samle over 100 deltakere. 

Område til utstilling
Utstillingsarealet på hotellet ligger rett utenfor foredragssalen – og har alle utstillere samlet i 
samme lokale. Utstillingen består av konferansebord/høybord (1x 2m). Arealet defineres av det 
utstillerne selv har med av utstyr og roll-ups. Opprigging av utstilling kan starte på ettermiddagen 
26. februar. Nedrigging skjer tirsdag 28. april ca. klokka 16.00.

Utstillingsvanding og lyntaler i programmet
Det er avsatt god tid til utstillingsvandring i programmet, som er vedlagt, og kaffepausene blir 
gjennomført i utstillingen. Utstillernes lyntaler står på programmet kl. 10:00 den 27.januar der 
utstillere få mulighet til å introdusere sin utstilling i konferansesalen. Samme dag kl. 18:30-19:30 
gjennomføres «Utstillernes time» før middagen.

Priser 
Pris utstiller, utstilling og overnatting (inkludert MVA):
Full deltakelse utstiller, medlem i GeoForum, kr. 3.590,-
Full deltakelse utstiller, ansatt hos bedriftsmedlem, kr. 3990,-
Full deltakelse utstiller, ikke-medlem, kr. 4.190,-
Utstillingsplass kr. 1910,-
Overnatting pr natt kr. 1.280,- kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist er tirsdag 17. desember 2019. Ved påmelding etter denne fristen tilkommer et 
pristillegg på kr. 500,-

Påmelding
Registrer din deltakelse her: http://geoforum.no/event/lokale-geomatikkdager-i-hordaland-2020-
pa-scandic-ornen-i-bergen/
Påmeldingsfrist 17. desember 2019.

Registrering av utstillerareal
Utstillingsarealet er delt inn i områder vist i utstillerkart på neste slide. Det er førstemann til mølla 
prinsippet som gjelder og ønsket utstiller-område registreres her: 
https://doodle.com/poll/f4r8p8s8bu9nmqk3
Utstillerkartet vil oppdateres kontinuerlig på: http://geoforum.no/event/lokale-geomatikkdager-i-
hordaland-2020-pa-scandic-ornen-i-bergen/

Ta gjerne kontakt med meg dersom noe er uklart. 

Med vennlig hilsen
på vegne av GeoForum Hordaland og programkomitéen, 

Ingunn Maria Thorbergsdottir

Lokale geomatikkdager 2020

Informasjon om hotellet:
https://www.scandichotels.no/hotell/nor

ge/bergen/scandic-ornen

Informasjon om GeoForum: 
www.geoforum.no

Programkomité

Torgeir Kuld
Bergen kommune
torgeir.kuld@bergen.kommune.no

Sara Beate Aspen
Statens vegvesen
sara-beate.aspen@vegvesen.no

Marianne Lindau Langhelle
Asplan Viak
m.lindau.langhelle@asplanviak.no

Ingunn Maria Thorbergsdottir 
GeoForum Hordaland, Norconsult
ingunn.maria.thorbergsdottir@norconsult.com

Haso Bradaric 
GeoForum Hordaland, Kartverket
Haso.Bradaric@kartverket.no

Påmeldingsfrist er 
17. desember 2019
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