Stavanger, Norge (20.)-21.-22. oktober 2015

Danish Meeting Point
OTD er mødestedet for norske offshore indkøbere! Her er alle samlet på ét sted
- lige fra de store spillere i industrien til de små niche virksomheder.
Oplev gennemslagskraften og synligheden ved at deltage på den danske fællesstand
på OTD 2015 i Stavanger og få en plads med central placering på messen.
Offshore Denmark udfører det praktiske og skaber rammerne for den danske
fællesstand med synlighed og fælles markedsføring, så du har de bedste
forudsætninger for at møde de norske indkøbere og koncentrere dig om salget.

”Den fælles markedsføring, vi får via
fællesstandene, er meget effektiv,
hvilket giver stor gennemslagskraft.”
- Niels Storgaard Jensen,
Sales & Development Manager, Fjero A/S

It’s all about

business, sharing knowledge,
expanding network alliances
and skills

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

Offshore Technology Days 2015
den (20.) 21.– 22. oktober 2015 i Stavanger, Norge

Fax: 98 31 77 55 / Mail: info@tofko.dk
Tilmelding hurtigst muligt – kun få pladser!
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Danish Meeting Point indeholder:
Markedsinformation om den norske offshore-industri
Messeadgangskort og optagelse på OTDs hjemmeside
Åbningsceremoni (Icebreaker d. 20. oktober kl. 20-22)
Plads på fælles mødeområde og brochureholder med mulighed for at opstille 1 stk. eget roll-up
Fælleskatalog for danske udstillere (tillæg)
Fri kaffe/the og kage samt adgang til andre forfriskninger mod betaling
Deltagelse i Oktoberfest d. 21. oktober (1 billet inkluderet, ekstra billetter pr. stk. NOK 1.650,-)
Optagelse på www.offshore-denmark.com

 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:
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