
 

Vil du udstille på Dansk Køl & Varmes 
Årsmøde 2022?  
 
Har du noget, du gerne vil vise frem for deltagerne på Dansk Køl & Varmes Årsmøde 
2022? Så kan du bestille en stand i vores udstillingsområde! 
 
I forbindelse med årets største arrangement for den danske køle- og 
varmepumpebranche, nemlig Dansk Køl & Varmes kommende Årsmøde og 
generalforsamling 2022, vil det fredag den 11. november være muligt at udstille i 
Grundfos’ Event Hall i Bjerringbro.  
 
Udstillingsområdet er placeret i samme lokale, hvor generalforsamlingen og flere af 
dagens oplæg finder sted (se programmet her). Deltagerne på Årsmødet har derfor 
mulighed for at besøge din stand i hver af pauserne under Årsmødet og i den 
afsluttende del af dagsarrangementet fra 15.40 til ca. 16.30. 
 
Se oversigtskort her. 
 
Sådan booker du: 
For at gennemføre din booking af en udstillingsstand, skal du enten sende en mail til 
info@koeleteknik.dk eller ringe til 46 32 21 11. For at sikre, at standen lever op til dine 
behov og ønsker, vil vi gennemgå en række spørgsmål med dig over telefonen. Dem 
kan du se – og forberede dig på – her. 
 
Deltager du eller nogle af dem, der betjener standen, både som udstiller(e) og som 
deltager(e) i nogle af de øvrige arrangementer på Årsmødet 2022, skal du/I tilmelde 
dig/jer gennem vores tilmeldingsformular.  
 
Personer, der udelukkende deltager i Årsmødet som udstillere skal IKKE tilmelde sig 
gennem vores tilmeldingsformular. Vi skal dog bruge navne og kontaktoplysninger 
på alle personer på standen.  
 
Der er sidste frist for at tilmelde sig som udstiller den 31/10 2022. 
   
Standstørrelser og -materialer: 
Du kan booke en eller flere stande á forskellige størrelser. De er markeret med 
bogstaver fra ”A” til ”M” på oversigtskortet. Her fremgår det på side 2 også, at der er et 
mødeområde tilgængeligt, hvor du har mulighed for individuelle, private samtaler 
med deltagerne.  
 
Standene i Event Hall 1 er IKKE adskilt af messevægge. Det skal man derfor selv sørge 
for, hvis man ønsker dette. Til gengæld er det muligt at bestille:  



 

• Stålbord med hvid dug (Ø80 og 110 cm højt) 
• Firkantet bord (85 X 200 cm) 
• Strømudtag (230 V – 2kW)  
• Strømudtag (400V – 9 kW) 
• 43 ” skærm på metalfod  

Det er muligt at sætte sine standmaterialer op allerede torsdag den 10. november 
efter kl. 18, og ellers fredag fra kl. 7 den 11. november. Grundfos er desuden fleksibel 
med nedtagning – det kan fint finde sted lørdag den 12. november, hvis man 
foretrækker dette.  
 
Pris:  
Der beregnes en pris på 500 kr pr. person inklusiv frokost. Der kan desuden blive 
pålagt betaling for, at Grundfos’ tekniske personale klargør standen. Det vil 
sekretariatet orientere om ved bestilling. 
 
Det er muligt at bestille mere end én af hver af de punktopstillede standelementer 
nævnt i forrige tekstafsnit, og det koster ikke noget. Ligesom det ikke koster noget at 
booke en udstillingsstand.   
 
 
Har du spørgsmål til standene eller andet, der involverer muligheden for at udstille, 
rettes de til samme mail og telefonnummer, hvortil du bestiller udstillingsstanden.  
 
 


