Danmarks største brandkonference

Branddagene 2019
Bliv udstiller – og indlægsholder

N

u har du mulighed for at udstille dine produkter

Praktiske oplysninger

og løsninger inden for brandteknik og -sikkerhed

bygninger. Samtidig får du mulighed for at fortælle

Tid og sted
26.–27. november i DBI i Hvidovre

om dine produkter i ’leverandørtimen’.

28.–29. november i HUSET Middelfart

Byggebranchens professionelle aktører

Program
Konferenceprogrammet kan ses på molio.dk/
course/branddagene-2019 eller på brandogsikring.dk/arrangementer/branddagene-2019/

på Danmarks største konference om brandsikring af

Branddagene er en årlig tilbagevendende begivenhed,
som tiltrækker byggebranchens professionelle aktører
(arkitekter, konstruktører, ingeniører og lign.), der
arbejder med brandsikring af bygninger og konstruk

Pris

tioner.

Fire dages konference

11.000 kr.

To x to dage
Konferencen afholdes på to lokationer, Middelfart og

Inkluderet i tilbuddet

Hvidovre, så du har mulighed for eksponering af dine

Plads til roll-up i adgangsområde

produkter såvel i Øst- som Vestdanmark.

ved konferencelokale

DBI

HUSET

x

2 x 1 m standplads i udstillingsområde		
I forbindelse med Branddagene 2019 etableres en

Kaffe- og netværkspauser i

udstilling i HUSET Middelfart i tæt tilknytning til

udstillingsområde		

konferenceområdet med plads til 13 stande med

Faglig produktpræsentation i

størst mulig kontakt mellem udstillere og konference-

’leverandørtimen’

deltagere, ligesom der afsættes tid i programmet til

Adgang til konferencen

besøg på standene.

x
x

x

x

’Branddagene 2019’ (1 pers.)

x

x

Fuld forplejning i dagtimerne (1. pers.)

x

x

Book en stand

Deltagerliste

x

x

Send en mail med dine ønsker til standstørrelse og

Øvrige muligheder

antal deltagere til lb@molio.dk senest 1. november

Pris pr. ekstra deltager inkl. adgang til

2019.

konference – maks. 1 pr. stand

3.250 kr

Pris pr. ekstra kvm

2.000 kr.

Har du spørgsmål, er du også mere end velkommen
til at kontakte mig.
Lonny Brettschneider
Salgs- og supportkonsulent
Tlf. 44 89 06 05
Email: lb@molio.dk

Netværksmiddag i HUSET Middelfart
(torsdag aften) inkl. 2 gl. vin, en
Brandbil i baren og overnatning
Alle priser er ekskl. moms.

950 kr.

Branddagene i HUSET Middelfart og
hos Dansk Brand- og sikringsteknisk
Institut i Hvidovre foregår to dage
hvert sted med god tid til netværk,

Molio – Byggeriets Videnscenter ∙ info@molio.dk ∙ 70 12 06 00 ∙ molio.dk

Molio 1219-28

dialog og inspiration.

