
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udstillerinformation 

 

Mød de danske erhvervshavne – bliv udstiller på Havnekonference 
2016 
  
Danske Havne holder havnekonference 2016 ”Havne… fra infrastruktur til 
meget mere” i København fra tirsdag den 19. april 2016 til onsdag den 20. april 
2016. Der indledes med en pre-konference mandag den 18. april 2016. Se pro-
grammet for konferencen på Danske Havnes webside eller her.  
 
Bestyrelsesmedlemmer, havnedirektører, ledende medarbejdere fra havnene, 
samarbejdsparter og politikere deltager. Det giver god mulighed for at eksponere 
din virksomhed for beslutningstagerne.  
 
I forbindelse med plenumsalen er der mulighed for at opstille stande. Her passe-
rer alle deltagerne forbi, her holdes pauserne, her drikkes kaffen og velkomst-
drinks i forbindelse med middagen tirsdag aften. Der er derfor rigtig god mulig-
hed for at blive set og komme i dialog med deltagerne.  
 
Praktisk information:  
 
Hvor: DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V  
 
Hvornår: Havnekonferencen finder sted på konferencestedet fra tirsdag den 19. 
april 2016 kl. 9.30. Opsætning kan finde sted fra kl. 07.30 den 19. april 2016. 
Konferencen slutter kl. 16.15 onsdag den 20. april 2016. Nedtagning skal være 
sket kl.19.00 onsdag den 20. april 2016.   
 
Udstillere  
En udstiller kan deltage i konferencen inkl. forplejning ved bestilling af stand-
plads. Hvis mere end en person bemander udstillingen, skal de øvrige udstillere 
tilmeldes som almindelige konferencedeltagere på www.danskehavne.dk.  Over-
natning er ikke inkluderet i konferenceprisen.  
 
Alle pauser holdes i foyeren. Udstillerne skal da have bemandede stande. Resten 
af tiden er udstillerne naturligvis meget velkomne til at deltage i konferencepro-
grammet.  
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Bestilling af stand  
Bestilling af stand foregår ved at sende en mail til bgi@danskehavne.dk.  
 
Type  
Alle standpladser er placeret op ad væg eller langs sofa og er 3 meter i bredden 
og 2 meter i dybden. Det er muligt at leje mere end 1 stand. Der er et begrænset 
antal stande.  
 
For at danne dig et indtryk af området, se her http://konferencer.dgi-
byen.dk/wp-content/uploads/2014/09/CPH_0Sal.pdf . Standen vil blive place-
ret langs yderkanten af foyerområdet.  
  
Gangarealer skal friholdes. Skilte, roll-up etc. må ikke opstilles uden for det leje-
de areal.  
 
Udstyr  
Udstillerne bedes selv medbringe alt materiale og udstyr. Der vil dog som ud-
gangspunkt være et cafebord eller konferencebord, strøm og internet til 
rådighed i hver stand. Der vil være mulighed for opsætning af posters og roll-
up etc.  
 
Hvis du har brug for andet, kan Kirstine Sørensen, DGI Byen, kontaktes via 
kis@dgi-byen.dk eller på tlf. 33 29 80 93. Husk ref. nr. 566269. 
  
Pris: Pris pr. stand er 10.000 kr. excl. moms.   
 
Valg af standnavn til brug for udstillerliste:  
 
Virksomhedspræsentation: Du er velkommen til at komme med en kort 
skriftlig præsentation af virksomheden (maks. 150 ord) samt logo. Præsentatio-
nen vil komme med på udstillerlisten, der vedlægges konferencematerialet.  
 
Hvis materialet skal med i konferencemappen, skal det afleveres i elektronisk 
form til Birthe Iwasiow senest onsdag den 16. marts 2016.   
 
Kontaktperson: Kontaktpersonen kommer også til at stå på fakturaen.  
Venligst oplys: Fornavn, efternavn, virksomhed, adresse, e-mail, telefon.  
 
Hvis kontaktpersonen er udstilleren, vil vi bede om, at du tilmelder dig 
via vores webside, så du også kommer på deltagerlisten. 
 

Er der spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nete Herskind, 

neh@danskehavne.dk, telefon 72 11 81 04 eller mobil 23 60 63 35.  
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