Mød vindmølleejerne
Lørdag den 17. marts 2018 afholder Danmarks Vindmølleforening
årsmøde på Vingsted Hotel- og Konferencecenter ved Vejle.
Vi kan tilbyde dig en stand på årsmødet - et træfpunkt, hvor du kan
møde vore medlemmer. En oplagt mulighed for at pleje dine
nuværende kunder - og få nogle nye - samt netværke med andre i
branchen.
Prisen for en stand er uændret, nemlig kun kr. 4.400,-.
I prisen er inkluderet følgende annoncering:
• I et særligt årsmødehæfte vil I blive præsenteret med logo,
kontaktdata og en kort firmaprofil (maks. 35 ord).
Se sidste års hæfte her.
• I tre numre af medlemsbladet Naturlig Energi bringes en liste over
firmaer med stand på årsmødet.
• På vores hjemmeside www.dkvind.dk opdateres listen løbende.
Herfra vil være et link direkte til din hjemmeside (aktivt helt til
efteråret 2018). I år med logo!
• Udstillerne vil blive nævnt i vores nyhedsbrev.
Standen bestilles ved at udfylde og returnere bestillingssedlen

(venligst udfyld pdf og returner med submit-knap øverst th).

Jo tidligere I bestiller, jo længere periode vil I blive profileret!
Deadlines for at nå med i Naturlig Energi er
• mandag den 30. oktober (november-nummeret)
• mandag den 18. december (januar-nummeret)
• mandag den 5. februar (marts-nummeret)
Sidste frist for bestilling af firmastande er mandag den 5. februar.
Læs mere om Årsmøde 2018 her.
Se materiale, udstillere og fotos fra Årsmøde 2017 her.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på
tlf. 8733 1430 eller lr@dkvind.dk.
Med venlig hilsen

Linette Riis

Den nye indretning,

hvor deltagerne
ledes gennem en
labyrint til
caféområdet, blev
godt modtaget. Den
var både hyggeligt
og gav bedre
muligheder for
kontakt.
Det gentager vi
selvfølgelig i år.
Caféområdet med
morgenbuffet bliver
fortsat centralt i
udstillingsområdet.
På bestillingen er det
muligt at komme
med ønsker til
placering af stand.
Planen skal
selvfølgelig gå op til
sidst, men jeg skal
gøre mit bedste for
at opfylde alle
ønsker. Tidlige
bestillinger vil få
første prioritet.

Hent stor tegning her.

Praktiske informationer
Tid

Lørdag den 17. marts 2018 kl. 8.30-12.30
Der er åbent for indretning af stande
fredag fra kl. 16.00 og lørdag fra kl. 7.00.

Sted

Vingsted Hotel- og Konferencecenter,
Vingsted Skovvej 2, Bredsten

Standstørrelse

Standen er 3 x 3 m.
Der vil altid være bagvæg og en meter væg på
begge sider.

Indretning

Da det er så kort en messe, anbefaler vi at holde
det enkelt.
I er velkomne til selv at indrette standen med
eget udstillingsudstyr.
Tillægspriser:
• Hjørneplacering
(3 meter sidevægge på to sider)

• Stand i fuld dybde

1.000,- kr.

(3 meter sidevægge på tre sider)

• Spotlys pr. stk.
• Bord (60 x 120 cm) inkl. dug og 2 stole
• Højt cafébord inkl. dug og 2 stole

800,180,125,225,-

kr.
kr.
kr.
kr.

Der er trådløst internet og el på alle stande.
Pris

En stand koster 4.400 kr. og inkluderer:
• Deltagelse og fuld forplejning for to personer
hele dagen (morgenmad, frokost og
eftermiddagskaffe).
Ekstra deltagere 100 kr./person.
• Præsentation i særligt årsmødehæfte
med logo, kontaktdata og en kort firmaprofil
(maks. 35 ord).
• Firmanavn i medlemsbladet Naturlig Energi
hver måned frem til årsmødet.
• Logo og link til jeres hjemmeside fra
www.dkvind.dk frem til efteråret 2018.

Ekstra annoncering En stærkere profilering kan opnås ved
annoncering i Naturlig Energi.
80 % af vindmølleejerne læser Naturlig Energi.
Annoncering aftales direkte med Naturlig Energi
v. Torgny Møller på tlf. 8636 5171.
Læs evt. mere om annoncering og annoncepriser
på www.naturlig-energi.dk.
I er selvfølgelig meget velkomne til at annoncere
jeres tilstedeværelse på årsmødet overfor jeres
kunder, f.eks. i nyhedsbreve. Skriv venligst blot,
at arrangementet kun er for medlemmer af
Danmarks Vindmølleforening.

Eksempler på indretning af stande
Standard-stande med udstillingsplader på
bagvæg og en meter på begge sider

Hjørne-stande
(3 meter vægge på 2 sider)

Stande i fuld dybde
(3 meter vægge på 3 sider)
Areal udenfor kan også bruges

