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BLIV UDSTILLER PÅ MESSEN DEN 15. JUNI 2012



Book en stand til energiens dag
15. juni 2012 fra kl. 11-17.30 på Sæby Torv - åben for alle

Årets energimesse sætter skarpt fokus på kli-

masmarte energiløsninger i øjenhøjde. Det er 

en enestående chance for dig, som ønsker at 

møde masser af boligejere, bilejere og poten-

tielle kunder, der hvor de er! 

Book en stand allerede nu. Vi 

har kun 24 stande, så 

det handler om at være først-

til-mølle.

Energimessen er mødestedet, hvor du kan 

skabe opmærksomhed om dine energirig-

tige løsninger. Du får direkte kontakt med de 

interesserede borgere, som ønsker at spare på 

energiregningen, forbedre indeklimaet i deres 

boliger, øge sundheden og gavne miljøet. 

Messen vil blive markedsført i regionale og 

lokale medier og er arrangeret i samarbejde 

med Energiprincip, som inspirerer kommuner 

til klimasmarte løsninger på energiforsyning 

og energibesparelser. 

Informationsmøde
Der afholdes et messemøde forinden, hvor vi 

inspirerer dig til gode ideer og spændende akti-

viteter, som kan tiltrække flest muligt besøgende. 

Book en stand
Virksomheder, håndværkere, organisationer og 

institutioner, der arbejder professionelt med 

energi, kan booke en stand på messen. 

Standens pris
4.000 kr. + moms for en stand på 3x3 meter inkl. 

vægge, strøm og forplejning (sandwich, vand, 

kaffe og kage for 2 pers. pr. stand). 

Opstilling
Du kan begynde at stille op i standen kl. 08:00.

Seneste tilmelding
Vedlagte tilmeldingsskema bedes returneret 

senest den 1. maj

Energimessen begynder klokken 11.00 på 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til Lilly Pedersen på lipe@frederikshavn.dk



PROGRAM

Sæby Torv. 

Her byder Turistchef Inger Grund Petersen velkommen og standene åbnes. 

For at tiltrække så mange besøgende som muligt, skaber vi et energisk miljø på torvet med 

spændende oplevelser for hele familien. 

Dagen byder bl.a. på god jazz-musik, underholdende indslag og konkurrencer for hele 

familien, el-bil udstilling og efterfølgende kortege igennem Sæby. 

Du vil få rig mulighed for at præsentere og demonstrere alle dine spændende ydelser og 

produkter for de besøgende. 

Messen afsluttes kl. 17.30.
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SÆBY TORV

Praktiske oplysninger om 

energimessen  finder du på 

energibyen.dk

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling


