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Villkor
Exklusivt för Gjuteriföreningens medlemmar. Anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning kan göras fram till den 20 
december. Vid återbud efter den 20 december debiteras full avgift. Arrangörerna av denna konferens är inte ansvariga för 
skada som är hänförlig till Force Majeure.

* Bilagan i Gjuteriet subventioneras av Svenska Gjuteriföreningen. Övernattning ingår ej, önskar du övernattning nämn detta i
samband med anmälan. Den mat och dryck som ingår den 25 mars är förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, fördrink samt
middag. Priset gäller för en deltagare, övriga deltagare betalar konferensavgift enligt anmälan. Materialet till Gjuteriet, högupplöst
bild, text samt logga, måste vara oss tillhanda senast 20 december.

Välkomna till GjuteriExpo

Utställaryta

Logga på 
namnskylt

Annonsbilaga 
i Gjuteriet

Följande ingår: 

Utställar-
häfte och 

presentation

Mat och 
dryck den 
25 mars

Vi välkomnar gamla och nya utställare till 
Gjuteridagarna och GjuteriExpo. Den 25 
mars öppnar vi portarna till Gjuteridagarna 
och även till den nya mässan GjuteriExpo. 

GjuteriExpo är en mässa där leverantörer 
till Gjuteriindustrin ges möjlighet att under 
en dag träffa nuvarande kunder, skapa nya 
kontakter och nätverka på branschens vik-
tigaste konferens. Mässan är exklusiv för 
Svenska Gjuteriföreningens leverantörs-
medlemmar. 

På konferensen Gjuteridagarna deltar över 
200 personer från hela gjuteribranschen 
vilket skapar förutsättningar för många 
intressanta möten. 

Som utställare på GjuteriExpo får du utstäl-
laryta, 1/2-sida i utställarhäftet (A4) och en 
kort presentation i början på konferensen 
samt mat och dryck för en deltagare per fö-
retag. Samtliga utställares loggor kommer 
att finnas på banden till namnskyltarna. 
Utöver detta får varje utställande företaget 
en 1/2-sida per företag i GjuteriExpo-bilagan 
som skickas ut med tidskriften Gjuteriet Nr 
1 2020. 

Utställarplatserna är 6 m2 (3x2m) och det 
ingår ett ståbord (110x70 cm), en stol och 
eluttag.

Antalet platser är begränsat och vi erbjud-
er platserna i den ordning anmälningarna 
kommer in. 

Kostnad för paketet är 5 995 exkl. moms.

Anmälan görs till Elina Eriksson på telefon 08-556 029 01 
eller på elina@blick.se.


