Trimble Brukermøte
7. - 9. Mai 2019 | Thon Hotell Arena, Lillestrøm
INVITASJON TIL UTSTILLERE
Trimble og EDRMedeso inviterer utstillere til vår årlige brukermøtekonferanse.
Trimble Brukermøte 2019 er et viktig 2 dagers forum hvor fageksperter holder
seg oppdatert og samtidig er det en fin mulighet til å treffe gamle og nye
kontakter i samferdselsbransjen.
På konferansen treffer man på både rådgivende ingeniører, entreprenører og
byggherrer i samferdselsbransjen.

60+ foredrag
7 paralleller
Over 400 fageksperter og ingeniører
Samferdselsbransjen store fagtreff!

Tema for Brukermøte 2019:

GJENNOMSNITTLIG ANTALL DELTAKERE 1988 - 2018
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NÆR KONTAKT MED DELTAKERE
Som utstiller på brukermøtet spiller dere en sentral
rolle i den totale faglige pakken som deltakerne setter
stor pris på. Dere får god synlighet i utstillingsområdet
og blir besøkt i alle pauser da utstillingen er nær
tilknyttet foredragssalene. Det er lagt opp til
«vandrepauser» i to dager, samt pauser mellom
foredrag.
Vi ønsker å inkludere utstillerne i vårt svært trivelige
brukermiljø, og håper dere også ønsker å delta ved de
sosiale innslagene på arrangementet.

I SENTRUM FOR UTSTILLERNES TIME
Onsdag ettermiddag arrangeres utstillernes
time. Dette er en egen sesjon som foregår i
utstillerområdet der alle utstillerne kan
holde et kort presentasjon av hvem de er og
hva de jobber med.

MARKEDSFØRINGSPAKKEN
Med markedsføringspakken får du din egen logo godt
synlig i alt brukermøtemateriell. Invitasjon sendes til
norske og danske brukere av bl.a. Novapoint, Quadri,
TILOS, Quantm og Tekla Structures, samt nøkkelpersoner innen samferdselsbransjen. i løpet av 1. kvartal
2019.

«Det jeg likte best med brukermøte var muligheten
til å møte andre relevante aktører i markedet.
Høre hvordan andre jobber. Knytte kontakter.»

VI PROMOTERER DIN MERKEVARE
- Invitasjon
- Programkort
- Nyhetsbrev
- Brukermøte-webside

«Veldig sosialt hyggelig. Fint å treffe likesinnede på
tvers av selskap og geografi. Gøy å høre om nye ting
som skal skje fremover»

UTSTILLERKONKURRANSE
Utstillernes time avsluttes med å lodde ut en premie fra utstillerkonkurransen. Utstillerkonkurransen
går ut på at alle deltakere får utdelt et spørsmålsark om utstillerne og må innom alle utstillere for å
finne svar på spørsmål. Deltakere som har vært innom flest utstillere og svarer riktig på alle spørsmål
vinner en premie. Vi trenger et aktuelt spørsmål fra utstillerne, legg dette ved i påmeldingen.
Hvis noen ønsker å bidra med premie til konkurransen, ta kontakt!
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FORDELER
Utstiller Stand
Utstiller bord, stol, strømtilgang
Internett
Markedsføringspakke
Eksponering i Utstillernes Time
Ekstra effekter
Brukermøte Snapchatfilter
En sides reklame i programmet
Pris
Pris for overnatting

(pr. pers. - inkl. 2 døgn fullpensjon) *

KONTAKTPERSONER

* Kurs- og konferanseavgift for utstillere dekkes av Trimble (maks 2 pers)

MATS FENSHOLT
Mats_fensholt@trimble.com
+47 67 81 71 95
Brukermøteansvarlig

JAKOB KOWALSKI
Jakob_kowalski@trimble.com
+47 67 81 71 77
Utstilleransvarlig

ANETTE BRUNVOLL
anette_brunvoll@trimble.com
+47 67 81 70 03
Marked- og kommunikasjonsansvarlig

