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EL & TEKNIK 2012
8.- 10. MAJ 2012
ODENSE CONGRESS CENTER

messen omfatter:
• Alarm, sikring
og overvågning
• Automatisering
• Elinstallation
• Eldistribution
• Elteknik
• Energi og miljø
• Energirådgivning
• Husstandsvindmøller
• Intelligente installationer
• Måleinstrumenter
• Professionel belysning
• Sikkerhedsudstyr
• Smart Grid
• Solceller
• Styringselektronik
• Tele, data og bredbånd
samt fibernet

messen besøges af:
• Elektrikere
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• Elinstallatører
• Indkøbere
• Ingeniører
• Kabel- og linjemestre
• Ledelse
og beslutningstagere
• Montører
inden for bl.a.
elforsyning,
elinstallation
og rådgivning

VELKOMMEN TIL
EL & TEKNIK 2012
DANMARKS
STØRSTE
ELFAGMESSE
KÆRE UDSTILLER
VELTEK og Dansk Energi byder dig
og din virksomhed velkommen til EL & TEKNIK 2012 –
Danmarks største elfagmesse –
fra den 8. til 10. maj 2012 i Odense Congress Center.
På EL & TEKNIK 2010 var der 152 udstillere,
og de fyldte kongrescentret til sidste kvadratmeter
med imponerende og kreative stande. 9.000 besøgende
strømmede til messen. Vi går efter en ny rekord i 2012 !
Det vil glæde os at byde dig velkommen som udstiller
på messen 2012.

Udstillerne er MIDTPUNKT
Vi glæder os til at se/gense dig på messen i 2012.
Et team fra VELTEK og Dansk Energi står klar til at hjælpe
dig og din virksomhed før, under og efter messen.
Vi lægger vægt på god kommunikation:
• Hver udstiller modtager løbende nyhedsbreve
med information om messen.
• Som udstiller modtager din virksomhed også en mappe
med alle informationer om alt det praktiske vedrørende
udstillingen.
• Vi holder informationsmøder for dig og dine kolleger
før messen.
• Under selve messen udsender vi et dagligt nyhedsbrev,
som holder jer informeret om aktiviteter, besøgsstatistikker m.m.

Med venlig hilsen

FOKUS PÅ De besøgende
Vi vil gøre alt for, at de besøgende fra start til slut får et
godt og stort udbytte af deres besøg på messen.
Vi sørger for hurtig og nem adgang til messen og tydelig
skiltning. Den enkelte besøgende skal føle sig hjemme.
Det er vores mål at skabe den bedste ramme for en god
og faglig dialog mellem jer og de besøgende.
Direktør
Willy Goldby
VELTEK

Adm. direktør
Lars Aagaard
Dansk Energi

På Energiens Torv kan både besøgende og udstillere høre
om nye produkter og koncepter for rådgivning.

BRED MARKEDFØRING, KONFERENCER
OG SEMINARER TRÆKKER MANGE BESØGENDE
TIL EL & TEKNIK 2012
Odense Congress Center er i centrum
Odenses placering midt i Danmark betyder, at det er nemt
at komme til messen, uanset hvor i landet man kommer
fra.

messen. Hent messens logo og færdige banner på
www.elogteknik2012.dk.

invitationer til tidligere besøgende

Odense Congress Center er kendt for sine gode messefaciliteter. Centeret råder desuden over flere end 100
værelser i det firestjernede hotel.

Vi udsender en personlig invitation til de 9.000 besøgende
fra EL & TEKNIK 2010, så de hjemmefra kan udskrive et
adgangskort, der giver hurtig og nem adgang til messen.

Kort sagt: Din virksomhed kan trygt invitere nøglekunder
til EL & TEKNIK 2012 i Odense i maj måned 2012 !

Gratis invitationer

Vi skaber opmærksomhed om messen og jeres stand
via en bred vifte af initiativer.

Alle udstillere kan gratis rekvirere 500 invitationer med
eget firmanavn og -logo samt standnr. m.m. til nuværende
og potentielle kunder. Vi ved fra de tidligere år, at det er
en meget effektiv måde til at få de rigtige til at besøge
messen. Du kan mod betaling bestille flere gæstekort.

Annoncering i fagblade

Udstillermappe

Bred markedsføring

Messen bliver markedsført i en lang række fagblade.

Alle udstillere modtager cirka tre måneder før messen en
overskuelig udstillermappe, som indeholder alle praktiske
oplysninger og bestillingsskemaer.

MESSEns hjemmeside
Messen markedsføres med egen hjemmeside:
www.elogteknik2012.dk.
På hjemmesiden kan virksomheder bestille en stand,
og de besøgende kan udskrive et adgangskort hjemmefra,
så de kan gå direkte ind på messen.

Messekatalog
På hjemmesiden får din virksomhed gratis adgang til et
elektronisk messekatalog, hvor I kan informere om standnummer, firmanavn, adresse, logo, firmaomtale, produkter,
bemanding m.v., så de besøgende på forhånd kan tilrettelægge deres besøg.
Messekataloget udkommer også i en trykt luksusudgave.
Kataloget indeholder information om messen, udstillerliste
samt program for messens forskellige aktiviteter. Messekataloget udsendes før messen til potentielle besøgende
og uddeles ved indgangen.
Din virksomhed kan få en særlig attraktiv placering
med logo og profiltekst i det trykte katalog mod betaling.
Tilmeld dig både det elektroniske og det trykte messekatalog på www.elogteknik2012.dk

Udstillernes egne hjemmesider
Allerede nu kan du hjælpe med at sprede det gode rygte
om EL & TEKNIK 2012 og støtte vores markedsføring af

Bestilling og priser
Vi anbefaler hurtig bestilling af stand ved at indsende vedhæftede bestillingsskema, da vi allerede har fået mange
forhåndsreservationer fra udstillere i 2010.
Ved tilmelding senest den 20. april 2011 giver vi 10%
hurtigtegningsrabat på standlejen.
Tilmeldingsgebyr:

Kr. 4.950,00

Standleje for opbygget indendørs stand –
inklusiv skillevægge til nabostand,
skiltefrise og gulvtæppe (min. 9 m2) pr. m2:

Kr. 1.340,00

Standleje for uopbygget, indendørs stand –
(min. 18 m2 – ø-stand dog min. 60 m2) pr. m2:

Kr. 999,00

Tillæg pr. m for udnyttet opbygning
af ekstra etage ovenpå stand:

Kr. 350,00

Standleje for uopbygget, udendørs stand
(min. 50 m2):

Kr. 290,00
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Betalingsbetingelser:
30% pr. 1. oktober 2011 og 70% pr. 18. december 2011.
Medlemmer af Dansk Energi og VELTEK får 15% rabat
på standlejen.
Du kan benytte vedhæftede bestillingsskema eller ringe til
udstillingssekretær Louise Gustavsen, Dansk Energi på
telefon 35 30 09 15 eller ved e-mail til lgu@danskenergi.dk.
Du kan også tilmelde dig online på www.elogteknik2012.dk.

bestilling af stand
PÅ EL & TEKNIK 2012
8.-10. maj 2012
Undertegnede bestiller hermed stand på EL & TEKNIK 2012 til følgende priser:
Tilmeldingsgebyr:

Kr. 4.950,00 ekskl. moms

Standleje for opbygget, indendørs stand, inklusiv skillevægge til nabostand,
skiltefrise og gulvtæppe (min. 9 m2) pr. m2:

Kr. 1.340,00 ekskl. moms

Standleje for uopbygget, indendørs stand (min. 9 m2) pr. m2:

Kr. 999,00 ekskl. moms

Tillæg pr. m ved opbygning af ekstra etage over stand:

Kr. 350,00 ekskl. moms

Standleje for uopbygget, udendørs stand (min. 50 m2):

Kr. 290,00 ekskl. moms
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Ved tilmelding senest 20. april 2011 gives 10% hurtigtegningsrabat på standlejen.
Medlemmer af Dansk Energi og VELTEK får 15% rabat på standlejen.

Vi ønsker:	Uændret standstørrelse
		

Anden størrelse:

Samme placering *)

m2

Anden placering *):

*) Ved modtagelsen af tilmeldingen kan vi ikke give hverken garanti eller forhåndstilsagn om en specifik standplacering.
	Men vi vil gøre alt for, at ønsket opfyldes, når halplanerne udarbejdes.

Vi vil gerne registreres under følgende hovedgruppe(r):
		
		
		
		
		
		
		

Alarm, sikring og overvågning
Intelligente løsninger
Automatisering	Måleinstrumenter
Eldistribution
Professionel belysning
Elteknik
Sikkerhedsudstyr
Elinstallation
Styringer
Energirådgivning
Tele, data og bredbånd
Energi og miljø
Fagblade og andet

Firmanavn:
Kontaktperson:
Tlf.:	Telefax:
E-mail:	Standnr. i 2010:

Dato:

Underskrift:

bestillingsformularen sendes til:
Dansk Energi . Att. Louise Gustavsen . Rosenørns Allé 9 . 1970 Frederiksberg C – eller pr. fax til 35 300 401
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Bestil stand på EL & TEKNIK 2012
senest 20. april 201 1
og spar 10% på standlejen

Organisationen bag EL & TEKNIK 2012
Styregruppen består af:
Willy Goldby, VELTEK
Lars Aagaard, Dansk Energi
Peter Hem, nkt cables a/s
Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Messekomiteen består af:
Henrik Wilhøft, Eaton Electric ApS
Jørgen Stenberg, Hans Følsgaard A/S
Karsten Ilsøe, Tyco Electronics Denmark A/S
Kim Øxenholt, Lemvigh-Müller A/S
Krista Kristensen, Odense Congress Center
Michael Madsen, nkt cables a/s
Lars M. Poulsen, ABB A/S
Louise Gustavsen, Dansk Energi
Philip Knudsen, Schneider Electric
Poul Erik Verner, Solar A/S
Troels Werner Christensen, Dansk Energi
Willy Goldby, VELTEK

Sekretariat:
Dansk Energi er sekretariat
for udstillingen.
Kontakt udstillingssekretær
Louise Gustavsen, hvis du har
spørgsmål, på telefon 25 29 19 15
eller ved e-mail til
lgu@danskenergi.dk.
Dansk Energi . Rosenørns Allé 9 . 1970 Frederiksberg C

Arrangører:

VVS OG EL-TEKNISKE LEVERANDØRERS BRANCHEFORENING

erhvervs- og interesseorganisation
for energiselskaber i Danmark

