
 

 

 

 

 

UTSTILLING PÅ GEOMATIKKDAGENE 

08.-10. MARS 2016 

Påmeldingsfrist 08. februar 

 

 

Geomatikkdagene 2016 arrangeres på Scandic Parken Ålesund, hvor vi håper å samle rundt 
400 personer. 

Utstillingen vil som i fjor bli bygget opp av Fjell og Fjord Konferanser as. 

Kontaktperson er Cathrine Roksvaag, tel. 934 22 507. 

Utstillingen vil være i «Gange Rolv A og B» «Løvsal 1-3», samt «Lobby» (se vedlagte 
plantegning). Plenum er i «Bankettsalen». Kaffepausene vil bli gjennomført i utstillingen. 
Videre skal Uformell Aften være en del av utstillingen. I tillegg vil andre aktiviteter som 
lyntaler, kåring av årets «Geogründer» og Beste kart-utstilling bli lagt i eller ved 
utstillingsarealene.  

De som har behov for det, kan få kablet internett til standen. Kablet internett koster circa kr 
1.000,- per utstiller. 

Opprigging av utstilling kan starte på ettermiddagen 07. mars. Nedrigging kan starte onsdag 
09. mars på ettermiddagen. Utstilling består av uttegning av areal etter bestilte 
standardstørrelser og ønsker om plassering, bygging av Sento standardvegger med hvite 
plater og frontbord med utstillernavn. I tillegg utføres montering og demontering. Minste 
arealleie er 3 m x 3 m = 9 m². Plassering og uttegning blir foretatt mot slutten av februar. 
Endelig bekreftelse på bestillingen, tilbud om eventuelt ekstra utstyr vil bli gitt etter denne 
dato. 

Det er avsatt god tid til utstillingsvandring i programmet. Se vedlagte program. Utstillere får 
også mulighet til å arrangere workshops for kunder/andre interesserte, i et eget møterom. 
Tiden som hver enkelt får til disposisjon avhenger av hvor mange utstillere som ønsker 
workshop – men jeg antar det vil ligge på en times tid. Workshopene vil da gå parallelt med 
det ordinære programmet. 

 

Det vil bli utdelt et hefte i farger på ca. 30 sider ved registrering. Dette skal inneholde 
program, deltakerliste, resymé av hvert foredrag samt bilde og CV av forelesere. I tillegg vil et 
kart over utstillingen med navn på de enkelte firma være med. I heftet vil det være mulig for  

 



 

 

 

 

utstillerne å profilere seg. Det vil bli stilt til rådighet en ½ A4-side til en pris a kr 5 000,- + 
moms. 

 

På GeoForums hjemmeside har vi en egen meny for Geomatikkdagene 
(http://www.geoforum.no/kategori/geomatikkdagene-2016/) Høyre spalte på siden er avsatt 
til reklame. Hver modul er på 180x100 piksler. Pris per modul i 2 måneder er kr. 2 000,- + 
moms. Det er ikke mulig med animerte annonser. Send dette direkte til sverre@geoforum.no. 

 

PRISER: 

 

Utstillingsareal: Kr 1 250,- per m² gulvareal for bedriftsmedlemmer av GeoForum og 
medlemmer av Geomatikkbedriftene. 

Kr 1 500,- for andre. 

Minimum leieareal er 9 m². 

Utstillingspakke per utstiller per dag: 450,-. Dette inkluderer strømuttak, IFAS, Wlan, 
bord/stoler, duker, vaser og kurver. 

  

Internett 

Trådløst internett er inkludert i utstillingspakken.  

Leie av nett – kablet: circa kr 1.000,- per utstiller.   

 

Oppbygging 

Circa 600 per m² gulvareal (faktureres av Fjell og Fjord Konferanser AS). Prisen inkluderer 
rigg, nedrigg, standard hvit vegg, frontdrager og skilt. Endelig pris kommer i uke 3, men vil 
ligge på tilsvarende nivå som for Geomatikkdagene 2015. 

 

Deltakeravgift:  

En utstiller gratis per firma. Deretter kr 5 700,- per person. Prisene er inklusive alle måltider 
fom. lunsj tirsdag og tom. lunsj torsdag. 

 



 

 

 

 

Innkvartering:  

Kr 1 390,- per person/døgn/enkeltrom inkl. frokost. 

 

Annonsering:  

Kr 5 000,-  for en ½ A4-side i kompendiet. (sverre@geoforum.no) 

Kr 2 000,- for nettannonse (sverre@geoforum.no) 

 

Alle priser oppgitt her er uten mva. 

 

 

Påmeldingsskjema for utstillere finner dere her: 
http://geoforum.pameldingssystem.no/registration/80?tab=regform  

 

 

 

Ikke nøl med å ta kontakt med meg dersom dere har spørsmål! 

 

Mvh 

 

Sverre Røed-Bottenvann 

GeoForum 

917 02599 

 


