
For 8.800 kr. er du med på en nordjysk fællesstand, på Norges  
største byggemesse.  

De næste 10 år skal der opføres 40.000 nye boliger om året, og der skal 
investeres op til 400 milliarder kroner i byggeri, infrastruktur og 
energirenovering. På den nordjyske fællesstand får du i 5 dage en base, 
som du kan bruge til at møde potentielle samarbejdspartnere og kunder. 
En god mulighed for, at fornemme, om du skal satse på afsætning til 
Norge i fremtiden.  

Bygg Reis Deg er Norges største byggemesse. Messen finder sted hvert 
andet år, og henvender sig over sine 5 dage til både professionelle og 
private. Messen er et oplagt udstillingsvindue for nordjyske 
virksomheder med interesse i det norske marked. Ved Bygg Reis Deg
2011 præsenterede 471 udstillere sine produkter og løsninger for mere 
end 50.000 besøgende. 

SmartCity Fond har i samarbejde med byggeriet marketingbureau 
Empatico arrangeret en nordjysk fællesstand, placeret ved Danske 
ambassades stand. Ved at deltage i fællesstanden, opnår du stor 
synlighed, synergi og en lang række praktiske fordele, såvel før som 
under udstillingen.

Den nordjyske fællesstand bliver på 9 m2, hvor op til 12 nordjyske 
virksomheder kan være repræsenteret. Omkostninger til standleje, lys, 
internetforbindelse, udsmykning af stand, møbler, brochurestander, 
udstillingsplancher, deltagelse i fælles præsentationsbrochure samt 
kaffe, kage og vand i fællesområdet koster kr. 8.800,- pr. deltagende 
virksomhed. For at kunne gennemføre en fællesstand skal der minimum 
være tilmeldte virksomheder. 

Vi sørger naturligvis for, at standen altid er bemandet, så I har mulighed 
for at komme rundt på messen, og knytte kontakter til de norske 
virksomheder.

Der vil være mulighed for at booke billige hotelværelser til NOK 945 pr. 
nat på nærliggende hotel.

Ønsker du at deltage, beder vi dig kontakte os inden den 4. juli på mail 
eller telefon.

KONTAKT:

SmartCity, Jesper Carstens, sekretariatschef, Tlf. +45 2055 3410, 
jfc@smartcitydk.dk

EMPATICO, Jens-Ole Nielsen, branchedirektør, Tlf. +45 4268 0909, 
jon@empatico.dk

For mere information om Bygg Reis Deg messen se 
www.byggreisdeg.no

Få indsigt, viden og kontakter til et 
vækstmarked med store 
indtjeningsmuligheder over de næste 10 år. 


