
  

             
 
        
Udstillerstande ved DSKE Årsmøde 2020 

 
Vi arbejder med 2 forskellige udstillerpakker: 
 
Lille udstillerpakke: 
Minimumspris 5.000 kr. Udstillere kan vælge at byde mere for pakken. 
Den lille udstillerpakke indeholder følgende: 

• Udstillingsbord 70 × 140 cm med hvid dug (det samlede areal for udstillerpladsen inkl. udstillerbordet 

er 170 × 180 cm). Bordet kan ændres til egen medbragte stand ved ønske om dette. 

• 1 person fra virksomheden deltager gratis i årsmødet (normalpris for deltagelse er 750 kr. pr. person 

for ikke-medlemmer og 550 kr. pr. person for medlemmer). 

• Logo i årsmødemappen: Årsmødemappen vil indeholde én side, hvor logoerne fra alle udstillere vises 

samlet. Den trykte årsmødemappe uddeles til alle årsmødets deltagere ved ankomst, og en pdf-version 

af mappen lægges på DSKE’s hjemmeside. Endvidere vises en slide med alle udstilleres logo samlet ved 

velkomstsessionen på årsmødet samt i pauserne i løbet af dagen.  

• Ønske om placering: Ved anmodning om at blive udstiller kan virksomheden ud fra den medsendte 

plan over udstillingsområdet ønske, hvilket bord de helst vil have. Såfremt der er flere virksomheder, 

der ønsker samme bord, er det den virksomhed, der har budt mest for udstillerpladsen, der tildeles den 

ønskede plads. Ved budlighed fordeles pladsen ved lodtrækning. 

Stor udstillerpakke: 
Minimumspris 10.000 kr. Udstillere kan vælge at byde mere for pakken. 
Den store udstiller pakke indeholder følgende: 

• Udstillingsbord 70 × 210 cm med hvid dug (det samlede areal for udstillerpladsen inkl. udstillerbordet 

er 170 × 250 cm). Bordet kan ændres til egen medbragte stand ved ønske om dette. 

• 2 personer fra virksomheden deltager gratis i årsmødet (normalpris for deltagelse er 750 kr. pr. person 

for ikke-medlemmer og 550 kr. pr. person for medlemmer). 

• Logo i årsmødemappen: Årsmødemappen vil indeholde én side, hvor logoerne fra alle udstillere vises 

samlet. Den trykte årsmødemappe uddeles til alle årsmødets deltagere ved ankomst, og en pdf-version 

af mappen lægges på DSKE’s hjemmeside. Endvidere vises en slide med alle udstilleres logo samlet ved 

velkomstsessionen på årsmødet samt i pauserne i løbet af dagen.  

• 1 sides annonceplads i årsmødemappen: Udstillere vil ved køb af den store udstillerpakke få en helsides 

annonceplads i årsmødemappen. Den trykte årsmødemappe uddeles til alle årsmødets deltagere ved 

ankomst, og en pdf-version af mappen lægges på DSKE’s hjemmeside. 

• Ønske om placering: Ved anmodning om at blive udstiller kan virksomheden ud fra den medsendte 

plan over udstillingsområdet ønske, hvilket bord de helst vil have. Såfremt der er flere virksomheder, 

der ønsker samme bord, er det den virksomhed, der har budt mest for udstillerpladsen, der tildeles den 

ønskede plads. Ved budlighed fordeles pladsen ved lodtrækning. 

 
 



Faciliteterne: De faglige oplæg vil foregå i lokale B+C (se lokaleoversigt), som samlet rummer 200 
personer. Frokostbuffeten er i lokale A. Loungen er til fri afslapning. Hele det store lobbyområde er til 
rådighed for udstillerne. I midten af rummet vil der være et bord til kaffe, brød og frugt. Vi sikrer 
herved, at vores medlemmer i pauserne har direkte adgang til at se jeres udstillinger.          

Tilmelding om køb af stand, valg af udstillerpakke og ønske om bordplacering ved at lægge bud for et bord 
foregår på DSKEs hjemmeside http://dske.dk/Arrangementer DSKE Årsmøde 2020 ved et Enalyzer link.  
Tilmeldingsfrist er 19. april for at sikre programmets færdiggørelse med logoer og annoncer.  
Hurtig tilmelding sikrer plads ved eventuelt fuldt hus i lobbyen. Bud for bordplacering sikrer bedste 
pladser.  
Den 11. maj vil vi orientere de, der har budt, hvilket bord I skal stå ved.  
Betaling for køb af udstillerpakke sker via bankoverførsel. Hvis ønsket fremsendes faktura fra DSKE. 

Har I ønske om deltagelse af yderligere deltagere fra jeres firma, skal I tilmelde på DSKEs almindelige 
Enalyzer tilmeldingslink, senest 19. april. 
 
Vi glæder os rigtigt meget til at se jer og tilbyde et stærkt program og Københavns måske smukkeste 
konferencefaciliteter til DSKEs årsmøde 2020. 

 

På arrangementsgruppens vegne       

Jørgen Wiis 

Mødeleder / Korrespondance: wiis495@gmail.com  /  📞 20212319 
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