Sponsor eller udstiller på Gastekniske Dage
Igennem de 13 år, Dansk Gas Forening (DGF) har
afholdt Gastekniske Dage, er både deltagerantallet og
udstillingens størrelse steget støt.
Gastekniske Dage er et forum, hvor deltagere over to
dage tilegner sig ny gasteknisk viden, netværker og
skaber gode kontakter i branchen. Dette sker både
gennem faglige indlæg og via udstillingen og den
networking, som foregår i pauserne.

Hvem deltager?
Vvs’ere, gasselskaber, energirådgivere, biogasbranchen, myndigheder, undervisere, VE-branchen,
udstyrs-, kedel- og komponentleverandører og andre
med interesse for det gasfaglige område.
Hvor og hvornår
Gastekniske Dage 2020 foregår på Hotel Legoland
i Billund 3.-4. november 2020.

Book din sponsorpakke i dag på www.danskgasforening.dk.

Bliv sponsor
Gastekniske Dage bliver afholdt nonprofit med lave priser. Det kan lade sig gøre, bl.a. fordi foredragsholderne
ikke modtager honorar, og fordi der er sponsorer.
Som sponsor får du bl.a. eksponering via annoncer i bl.a. Dansk Gas Forenings fagblad GASenergi og på fælles
roll-ups i udstillerområdet.
Sponsorpakke 1
• Logo på vores annoncer i GASenergi
• Logo på DGF’s hjemmeside under Konferencer
med link til hjemmeside
Pris: 12.000 kr. eksklusive moms.

Sponsorpakke 2
• Logo på vores annoncer i GASenergi
• Logo på DGF’s hjemmeside under Konferencer
med link til hjemmeside
• Stand på udstillingen.
• Deltagelse på konferencen for 1 deltager –
inklusive forplejning, men eksklusive overnatning
Pris: 25.000 kr. eksklusive moms.

Annoncering
Annoncer i GASenergi kan bookes hos Niels Hass,
nh@rosendahls.dk.

Spørgsmål
Jette Due Gudmandsen, tlf.: 2146 6256
e-mail: jdg@dgc.dk.

Gastekniske Dage er arrangeret af Dansk Gas Forening og Foreningen Biogasbranchen

Den gastekniske udstilling
Sammen med konferencen er der en udstilling med
fokus på teknik. Her er det muligt at udstille både
produkter og plancher. Tidligere år har der bl.a. været
udstillet varmepumper, gaskedler, håndholdte gasdetektorer og flirkameraer.
Udstillingen holder til i foyeren foran de auditorier,
hvor de faglige indlæg finder sted. Det er også i
foyeren, at kaffe, te og vand serveres i løbet af dagen.

Den første dag slutter med en netværkstime i udstillingsområdet, hvor deltagerne kan få øl/vand
og pleje deres netværk.
Tipskupon
For at skabe mere dialog mellem deltagerne og udstillerne vil der i 2020 være en tipskupon, hvor hver
udstiller har sit eget spørgsmål. Dag 2 i frokosten vil
der blive trukket lod blandt besvarelserne, og vinderen får udleveret en præmie.

Book din stand på www.danskgasforening.dk.

Bliv udstiller
Udstillingspakke
• Standplads
• ”Tipskupon”
• Forplejning i løbet af dagene +
middag 3. november
Pris pr. stand: 7.500 kr.
(medlemmer af DGF eller Foreningen Biogasbranchen)
Pris pr. stand: 8.000 kr.
(ikke-medlemmer)
Ekstra person på standen: 2.000 kr.
(maks. 2 personer pr. stand)

Udstillingsstandene
En udstillingsstand er ca. 2 m bred og 1,5 m dyb. Standene er placeret rundt i foyeren. Se oversigtstegning
på www.danskgasforening.dk.
Op- og nedtagning
Udstillingen skal være sat op 3. november senest kl.
10.30. Efter aftale med Jette Due Gudmandsen er det
muligt at stille udstilling op 2. november. Udstillingen
kan først tages ned 4. november efter frokostpausen.
Tilmelding til udstilling
Tilmelding kan ske på www.danskgasforening.dk.
Reservation af udstillingsstande sker efter
først-til-mølle-princippet.

Alle priser er eksklusive moms.

Overnatning
Værelse bookes og afregnes direkte med Hotel
Legoland - se link på www.danskgasforening.dk.

Annoncering
Annoncer i GASenergi kan bookes hos Niels Hass,
nh@rosendahls.dk.

Spørgsmål
Jette Due Gudmandsen, tlf.: 2146 6256
e-mail: jdg@dgc.dk.

Gastekniske Dage er arrangeret af Dansk Gas Forening og Foreningen Biogasbranchen

