Til firmaer med
interesser i vindmøllebranchen

Mød vindmølleejerne
Lørdag den 21. marts 2015 afholder Danmarks Vindmølleforening
årsmøde og generalforsamling på Vingstedcentret 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.
I 2014 var vi 340 deltagere og 61 firmastande.
Prisen for en stand er kr. 3.500,-.
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 medlemsbladet Naturlig Energi bringes hver måned i
december-marts 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 til efteråret
2015).
Standen bestilles ved at udfylde og returnere bestillingssedlen, der kan
hentes her (venligst udfyld pdf og returner med submit-knap øverst th).
Jo tidligere I bestiller, jo længere periode vil I blive profileret, både i
Naturlig Energi og på hjemmesiden.
Deadlines for at nå med i Naturlig Energi er
 mandag den 17. november (december-nummeret)
 mandag den 8. december (januar-nummeret)
 mandag den 19. januar (februar-nummeret)
 mandag den 16. februar (marts-nummeret)
Sidste frist for bestilling af firmastande er mandag den 23. februar.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på
tlf. 8733 1430 eller lr@dkvind.dk.
Med venlig hilsen

Linette Riis

Nyt
Efter responsen fra
2014 har vi valgt at
lægge firmastandene
fra 8.30 til 12.30.
Desuden har vi kortet
erfamøderne ned til
2 x ½ time.
Som 2014 har vi
udvidet med endnu en
hal.
Det betyder, at vi
rykker mere af
arrangementet ind i
hallen.
F.eks. vil der blive
indrettet et caféområde
med små borde og
buffet med kaffe og
rundstykker inde i
hallen i stedet for i
forhallen.
Se programmet her.

Praktiske informationer
Tid

Lørdag den 21. marts 2015 kl. 8.30-12.30
Fra kl. 7.00 er der åbent for indretning af stande.

Sted

Vingsted Hotel og Konferencecenter,
Vingsted Skovvej 2, Bredsten

Standstørrelse

Standen er 3 x 3 m.

Indretning

I er velkomne til selv at indrette standen med
eget udstillingsudstyr.
Vingstedcentret tilbyder leje og opstilling af
følgende konferenceudstyr (se tillægspriser):
 Udstillingsplader (vægge) á en meter
(dvs. bagvæg=3 plader, side=maks. 3 plader)

 Spotlys (kun ved samtidig bestilling af
udstillingsplader) pr. stk.
 Bord (60 x 120 cm) inkl. 2 stole
 Højt cafébord inkl. 2 stole
 Duge pr. stk.

160,- kr.
130,70,165,25,-

kr.
kr.
kr.
kr.

Der er trådløst internet og el på alle stande.
Pris

En stand koster 3.500 kr. og inkluderer:
 Deltagelse og fuld forplejning for to personer
hele dagen (morgenmad, frokost og
eftermiddagskaffe).
 Præsentation i særligt årsmødehæfte
med logo, kontaktdata og en kort firmaprofil
(maks. 35 ord).
 Firmanavn i medlemsbladet Naturlig Energi
hver måned frem til årsmødet.
 Aktivt link til jeres hjemmeside fra
www.dkvind.dk frem til efteråret 2015.

Ekstra annoncering En stærkere profilering kan opnås ved
annoncering af standen i Naturlig Energi. Vi
anbefaler en særlig annonce, hvor der informeres
om, at mølleejerne kan møde jer ved årsmødet.
80 % af vindmølleejerne læser Naturlig Energi.
Det er således et stærkt og målrettet medie.
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
Stande med udstillingsplader på
alle sider (9 plader)

Stande uden udstillingsplader

Stand med udstillingsplader på bagvæg
(3 plader) og spots

Stande med egne vægge

Areal udenfor kan også bruges

