
 

 

 

 

 

UTSTILLING PÅ GEOMATIKKDAGENE 

28.-30. MARS 2017 

Påmeldingsfrist 28. februar 

 

 

Geomatikkdagene 2017 arrangeres på Lillehammer Hotel, hvor vi håper å samle i overkant av 

400 personer. Utstillingsarealet på Lillehammer Hotel er blant de beste i landet – med god 

plass, mye luft og alle utstillere samlet i samme lokale. 

Utstillingen vil være i «Weidemann 3-5» samt «Birkebeiner 1+2» (se vedlagte plantegning). 

Plenum og foredragsesjoner er i «Lillehammer 1-3». Kaffepausene og Utstillernes aften 28. 

mars vil bli gjennomført i utstillingen. I tillegg vil andre aktiviteter som lyntaler (foreløpig 

uavklart) og Beste kart-utstilling bli lagt i eller ved utstillingsarealene.  

Opprigging av utstilling kan starte på ettermiddagen 27. mars. Nedrigging skjer onsdag 29. 

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. Det er også 

mange små møterom på hotellet som kan benyttes til kundemøter – etter nærmere avtale 

med Sverre Røed-Bottenvann. 

 

«Farmers market» 

Vi har lyst til å prøve noe nytt i utstillingen på Geomatikkdagene 2017. På en annen av våre 

store konferanser, Den Kloke Tegning, har vi med stort hell gjennomført miniforedrag i 

utstillingen. Hver utstiller utfordres til å lage et lite foredrag på 10 minutter, som skal gjentas 

tre ganger. Deltakerne går da fritt mellom utstillerne og hører på det som de føler er relevant. 

Utstillerne får med dette mulighet til å nå ut med budskapet til flere personer av gangen. 

Tema for miniforedragene offentliggjøres i forkant av konferansen, slik at deltakerne vet hva 

utstillerne vil snakke om. Utstillerne kan sende 1 PPX-slide med tema for miniforedraget eller 

andre ting dere ønsker å profilere – og disse legges ut på 

https://www.facebook.com/events/1717492265170498/  

 

https://www.facebook.com/events/1717492265170498/


 

 

 

 

 

Konferansekatalog 

Det vil bli utdelt en konferansekatalog i farger på ca. 30 sider ved registrering. Dette skal 

inneholde program, 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. 

 

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. 

Oppbygging: Circa kr 600,- per m² gulvareal. Prisen inkluderer rigg, nedrigg, standard hvit 

vegg, frontdrager og skilt. Endelig pris kommer i uke 3. 

  

Internett 

Trådløst internett er inkludert i utstillingspakken.  

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

 

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 konferansekatalogen. Sendes til sverre@geoforum.no 

Alle priser oppgitt her er uten mva – NB ingen mva. på deltakeravgift. 

 

Påmeldingsskjema for utstillere finner dere her: 

http://geoforum.pameldingssystem.no/utstilling-geomatikkdagene-2017  

 

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

 

Mvh 

 

Sverre Røed-Bottenvann 

GeoForum 

917 02599 

 

http://geoforum.pameldingssystem.no/utstilling-geomatikkdagene-2017

