VIL DU I DIALOG MED
FAGFOLK FRA
BYGGEBRANCHEN?
Bliv udstiller og sponsor ved en af Molios konferencer i HUSET Middelfart

Molio - byggeriets videncenter – holder årligt over 200 kurser og
konferencer for omkring 3.000 fagfolk og beslutningstagere inden for
byggebranchen.
Molio tilbyder fagrelevante virksomheder at opstille en udstillingsstand i forbindelse med en eller flere
af de konferencer som afholdes i HUSET Middelfart. Efter nærmere aftale afsætter Molio også gerne
tid i selve programmet til, at deltagerne kan besøge de opstillede stande.
Du har desuden mulighed for at tilkøbe en sponsorpakke og i visse tilfælde også taletid på selve
konferencen.

Få direkte kontakt til din målgruppe
Molio tilbyder altså en bred vifte af muligheder for at komme i
kontakt med engagerede og videbegærlige bygherrer, arkitekter,
ingeniører, konstruktører, udførende, producenter og
leverandører m.fl. fra både private og offentlige virksomheder.
Udover muligheden for at komme i mundtlig dialog med
målgruppen (ved at købe en udstillingsstand), tilbyder Molio at
du kan tilkøbe en lang række andre eksponeringsmuligheder
(sponsorpakker), tilpasset dine ønsker og behov, såsom:

STANDARD UDSTILLINGSSTAND
Indbefatter:



Mindre, bemandet stand eller
roll-up ved konferencelokalet
Forplejning for 1 person

Pris ekskl. moms pr. dag

DKR 2.500

TILKØB



Merchandise i konferencelokalet



1-2 brochurer i mapper med materiale til konferencedeltagerne



Annonce i Molio Kursers nyhedsmail



Udsendes 3 gange ugentligt til ca. 7.000 abonnenter i byggebranchen

STANDARD SPONSORPAKKE
Indbefatter:

Annonce i Molios kursuskatalog

sendes årligt til ca. 20.000 udvalgte personer i byggebranchen



Roll-ups i konferencelokalet



Adgang til selve konferencen





Klik her og se hele Molios udbud
– og find den konference, du vil være sponsor på.
Vil du vide mere, så kontakt HUSET Middlfart på
tlf.: 70 12 36 00 eller post@huset-middelfart.dk.

Merchandise i konferencelokalet
1-2 brochurer i mapper med
materiale til deltagerne
Adgang til selve konferencen
for 1 person

Pris ekskl. moms pr. dag

HUSET Middelfart ∙ Hindsgavl Allé 2 ∙ 5500 Middelfart www.huset-middelfart.dk

DKR 5.500

