Deltag på DANISH MEETING POINT på
ONS 2014 i Stavanger, Norge
fra den 25.-28. august 2014
Offshore Denmark planlægger for 8. gang et eksportfremstød rettet mod det norske offshoremarked med fokus på den
vigtigste offshoremesse i Europa - ONS 2014, hvor der i 2012 var næsten 60.000 besøgende på messen.
Eksportfremstødet henvender sig til danske virksomheder, som fremstiller og leverer services, produkter, procesudstyr og
materiel til offshorebranchen. Målet er bl.a. at skabe et strategisk samarbejde, hvor danske virksomheder styrker deres
afsætning på et ekspansivt og krævende marked.
På fællesstanden indrettes et specielt område for nye eksportører, som ønsker
at få fornemmelsen af potentialet på offshoremarkedet. Vi kalder det “Danish
Meeting Point”, og det er stedet, hvor man ind i mellem sine mange besøg hos
andre udstillere kan invitere gæster på en kop kaffe og en snak.

Eksportfremstødet omfatter:
•
•
•
•
•
•
•

Markedsrapport om norsk offshoreindustri
Messeadgang (1 person)
Deltagelse i åbningsceremoni
Fælles mødeområde og brochureholder
Logo og navn på friseplade
Fri kaffe/the og kage samt andre forfriskninger mod betaling
Optagelse i Supplier Index på www.offshore-denmark.dk

Hvorfor udstille med Offshore Denmark på ONS 2014?
Events og stærkt
dansk fællesskab

Fællesstand
– centralt placeret i
messens største hal

Netværksmuligheder
og kontaktformidling

Stærkt internationalt
samarbejde med andre
nationale stande

Erfaren og
servicemindet
organisator

Fælles dansk
markedsføring

Nørremarksvej 27 • DK-9270 Klarup • Denmark • Tel.: +45 98 31 77 11 • Fax: +45 98 31 77 55
E-mail: info@offshore-denmark.dk • Website: www.offshore-denmark.dk

Tilmeldingsskema
Bindende tilmelding til Danish Meeting Point
med deltagelse på olie-, gas- og offshoreudstillingen

ONS 2014
den 25.–28. august i Stavanger, Norge

Fax: 98 31 77 55 / Mail: info@tofko.dk
Tilmelding hurtigst muligt!

x
x
x
x
x
x
x
x

Danish Meeting Point indeholder:
Markedsinformation om den norske offshoreindustri
Messeadgangskort (for 1 person)
Optagelse i ONS’ udstillerkatalog
Åbningsceremoni
Fælles mødeområde og brochureholder med mulighed for at opstille eget
roll-up
Logo på friseplade
Fri kaffe/the og kage samt adgang til andre forfriskninger mod betaling
Optagelse på www.offshore-denmark.dk

 Ja tak til at være deltager på området ”Danish Meeting Point”.
Pris kr. 25.000 + kr. 3.000 i adm. gebyr. Begge priser + moms.
Kun få pladser - derfor sælges efter ”først til mølle” – princippet!
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr.:

Telefon:
By:

Fax:

E-mail:
CVR-nr.:

Underskrift og stempel:

…………………………………………

Dato:________- 2014
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