VALG AV UTSTILLINGSPLASSER....
..... etter først til mølla prinsippet
Påmelding som utstiller skjer på følgende måte:
1.
2.
3.
4.
5.

Påmelding til aa@nfkr.no
Angi ønsket utstillingsplass i hht nummer på vedlagte skisser
Deltagelse melder seg på på www.nfkr.no – her
Resevering av hotellrom på konferansehotellet ved påmelding (kommentarfelt)
Utstillingsplasser reserveres løpende etter ”først til mølla” prinsippet

KOMPETENTE KUNDER ER GODE KUNDER
Juni-konferansen er en ypperlig anledning til å invitere dine kunder til ditt faglige miljø.
Benytt anledningen til å dele erfaringer, få ny informasjon og forsterke dine nettverk i landets fremste og største fagmiljø for kvalitet og risiko.
Hygg deg sammen med dine kunder på vårt sosiale arrangement.

KONFERANSEAVGIFTER – UTSTILLER tilbud bedriftsmedlemmer

Plass nr. 1 - 3
Plass nr. 11 - 15
Plass nr. 4 - 7
Plass nr. 8 – 10

6.750 NOK ex mva
11.500 NOK ex mva
11.500 NOK ex mva
15.500 NOK ex mva

Hver plass tildeles 2 m. bredde med 1 m. dybde ut fra vegg. NFKR ordner med ståbord og stol ihht forespørsel.
Annet utstyr som skjerm, prosjektor el.l. må bestilles og avtales direkte med hotellet.

Betingelser – EarlyBird – fjorårets priser til 20.april 2018:
• Bedrifter som er NFKR medlemmer prioriteres foran ikke medlemmer som utstillere
• Hver utstiller kan ha med seg to deltagere til konferansen for halv påmeldingsavgift
• Full påmeldingsavgift medlemmer
NOK 6.990,- ex mva og hotell
• Halv påmeldingsavgift medlemmer
NOK 3.495,- ex mva og hotell
• Full påmeldingsavgift ikke medlemmer
NOK 7.990,- ex mva og hotell
• Halv påmeldingsavgift ikke medlemmer
NOK 3.995,- ex mva og hotell
• Dette dekker dagpakker og bankett-middag med sosialt arrangement.
• Hotellrom, bar og minibar dekkes ikke av deltageravgiftene og betales av den enkelte
direkte til hotellet.
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