Invitasjon til ustillere

STIKNINGSKONFERANSEN
2018

SCANDIC FORNEBU
12.-13. FEBRUAR

For alle som jobber
med infrastruktur- og
anleggsprosjekter;
stikkere, entreprenører,
konsulenter, byggherrer og
leverandører

PÅMELDING

12.-13. februar arrangerer GeoForum Stikningskonferansen for 33.
gang.

Konferansen er en institusjon for alle som jobber med infrastruktur- og
anleggsprosjekter i Norge. Å ta del i utstillingen er en gylden mulighet
til å treffe nye og eksisterende kunder, vise nyheter og oppdatere seg
faglig gjennom foredragene. Vi har satt av god tid til
utstillingsvandringer i programmet.

HOTELLET
Stikningskonferansen gjennomføres på Scandic Fornebu. Hotellet er
nytt og flott, med utstillingsarealet perfekt plassert i lobbyen mellom
foredragssalen og restauranten. Vi har gode erfaringer med hotellet
– hvor vi blant annet arrangerer Den Kloke Teknologi, som samler 315
deltakere og drøyt 20 utstillere.

WORKSHOPS
De siste årene har utstillerne fått mulighet til å arrangere workshops
for deltakerne, og det skal vi fortsette med i 2018. Dette skjer i en
egen sal – og workshopene går parallelt med foredragene i
hovedsalen. Ved å holde en workshop kommer du tettere på kundene
og får med det en unik mulighet til å gi informasjon og få
tilbakemeldinger fra brukerne.

PÅMELDING

PRIS OG PRAKTISK INFO
Utstillingen koster kr. 10. 000,- per firma. Dette dekker arealleie og
servering på

«AVSTIKKER`N
. I tillegg
vanlig deltakeravgift.
Add a »little
bit of betales
body text

Vi har lagt inn mange utstillingsvandringer i årets program. Legg
merke til at vi også i år skal la deltakerne kåre årets utstiller! Fjorårets
vinner var Skanska Survey.

Vi oppfordrer utstillerne til å ha enkle konkurranser på standen sin –
dette blir alltid tatt godt imot av deltakerne. De utstillerne som ønsker
det kan bruke av tiden på

«AVSTIKKER`N» til å dele ut premier.

Hver leverandør får disponibelt et areal med bord og stoler på ca 5-8
kvm, avhengig av hvor mange utstillere som kommer. Send meg
gjerne mail eller skriv i kommentarfeltet i påmeldingen hvilket firma
dere ønsker å stå sammen med, og vi vil imøtekomme disse ønskene.

RIGGING
Opprigging fra 11. februar klokka 18.00, eller på morgenen den 12.
februar. Nedrigging skjer etter siste utstillingsvandring klokka 11.45
den 13. februar.
.

PÅMELDING

Konferansen er planlagt av årets programkomite:
Elena-Mari Bjånes, Geomatikk Survey
Runar Yri, Leica Geosystems AS
Terje Gilde, Implenia
Magnus Norgren, Sweco
Trond Arild Austgulen, Statens vegvesen
Magnus Tandberg, Powel
Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

Tid: 12. og 13. februar 2018
Sted: Scandic Fornebu
Påmeldingsfrist: 9. januar 2018
Kr 5240,- for full deltakelse med festmiddag og overnatting 12.-13. februar
Kr 2200,- for dagsbesøk 12. februar
Kr 2200,- for dagsbesøk 13. februar
Kr 900,- for festmiddag for deltakere med dagsbesøk
Utstillere betaler 10.000,- i tillegg til deltakeravgift.
Deltakere som ikke er medlemmer i GeoForum betaler kr 450,- i tillegg til
totalkostnaden for deltakelsen.
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