Bliv udstiller på
Molio Konferencen 2019
Mød dine kunder – og dine
samarbejdspartnere
Molio Konferencen 2019 giver dig mulighed for at få nær kontakt med
frontløberne inden for digitaliseringen af byggeriet.
Den store årlige Molio Konferencen forventes ligesom sidste år at få ca. 200 deltagere,
der på tværs af byggeriets værdikæde er fælles om interessen for digitalisering.

Mere om konferencen
Konferencen holdes d. 5.
november 2019 – og atter i
HUSET Middelfart.
Der tages fat på de temaer,
som Molio er involveret i,
herunder især digitaliseringen i
byggeriet.

Du kan købe en standplads for dagen og her få rig mulighed for at komme i kontakt
med dine kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere løbende gennem hele
dagen.

Deltagerne kommer derfor fra
hele værdikæden i byggeriet og arbejder med digitalisering,
standarder, informationsstrukturer og data i byggeriet.

Standene placeres i et stort udstillingsområde i direkte forbindelse med de tre
konferencelokaler. Placeringen ”tvinger” deltagerne gennem udstillingsområdet
gennem hele dagen – og der har de seneste år været masser af gode snakke mellem
udstillere og de mange deltagere.

Konferencen kører i tre spor, i
tre konferencelokaler og med
udstillingsområdet som
centrum.

Der bliver indlagt god tid i programmet til at besøge udstillingerne.

Du kan læse mere om
konference her:
https://molio.dk/course/moliokonferencen-2019

Udstillerstand

Softwaretimen – hvor du kan holde oplæg
”Softwaretimen” er en time midt i konferencen, hvor softwareleverandører overtager
scenerne i de tre konferencelokaler.
Her har du mulighed for at holde et 15 min. oplæg i ”Softwaretimen”, hvor du kan
præsentere dine løsninger for konferencedeltagerne.
Priser
Se priser for stand og indlæg på softwaretimen samt oversigtsskemaer på næste side.

Booking + mere information
Ønsker du at booke stand
og/eller indlæg i softwaretimen
– eller bare mere information -,
så kontakt Gurli Andresen på:
kurser@molio.dk / tlf. 70 12 06
00

Prisliste

Permanent
udstiller i
HUSET

Øvrige
udstillere

Stand
Stand – 1 x 2 meter inkl. strøm og trådløst internet
+
Deltagelse på konferencen (med ophold og forplejning i henhold til
konferenceprogrammet) for to udstillerrepræsentanter

6.000 kr.

10.000 kr.

2.000 kr.

2.000 kr.

Netværksmiddag: 2 retter, ½ flaske vin og kaffe - om aftenen før/efter
konferencedagen (pr. person, pr. dag, inkl. moms)

340 kr.

340 kr.

Overnatning på enkeltværelse før/efter konferencedagen(e)
(pr. person, pr. dag, inkl. moms)

675 kr.

675 kr.

50% rabat

25% rabat

Du får også mulighed for at få:
Flyer i kursusmaterialet, som udleveres på dagen til alle deltagere og
oplægsholdere
Omtale på konferencens hjemmeside, hvor deltagerne får adgang til
alt materiale relateret til konferencen
Omtale i Molio Kursers LinkedIn-gruppe (+ 2.200 medlemmer)
Omtale på Molio Kursers Facebook-side (+ 670 følgere)
Alle udstillere nævnes endvidere i Molios nyhedsmail (+ 7.000 modtagere)
Formater for omtaler og flyers følger faste regler for alle.
Cafébord + ”barstol” kan bookes.
Indlæg i softwaretimen
Et 15 minutters oplæg i Softwaretimen. Der er mulighed for ét oplæg pr.
udstiller. Der er max plads til 9 oplæg, så disse sælges efter først-tilmølle-princippet.
Tilkøb

Deltagelse i konferencen for kolleger og samarbejdspartnere

Alle priser er ekskl. moms,
hvor intet andet er anført.

Plan over fællesområdet
med udstillerstande i
HUSET Middelfart.

,

