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Er det for tidligt at tænke på årets HI-messe?

Nej, det er det ikke, for der er meget planlægning, der skal laves 

inden messen åbner den 1. oktober. 

Skal du være medudstiller?

PROFIBUS Danmark har som sædvane lejet en stand på 16 m2, 

og her er der plads til både foreningen og til et antal med-

udstillere, som hver får et af vores stativer stillet til rådighed. 

Standen ligger godt placeret i Hal E lige neden for trappen til fra 

forhallen.

Stativerne har en lodret bagplade på ca. 60 cm x 90 cm og en skrå 

bordplade på ca. 60 cm x 62 cm. Under bordet er der en skråhylde 

til brochurer o.lign. samt et skab med låge. Se foto.

Som udstiller vil du få udleveret to nye plader, hvor du kan 

montere dit udstyr og firmalogo på inden messen. 

På frisen over standen vil dit firmalogo blive vist. 

Du vil også være en del af PROFIBUS Danmarks markedsføring 

med annoncering og pressemeddelelser til messen og til fagblade. 

PROFIBUS Danmark sørger for transport af stativerne fra TEC på 

Frederiksberg, hvor de er oplagret, til Herning og retur. 

Mandag den 30. september er der standopbygning. Her kan du 

komme og montere pladerne på stativerne og gennemteste

udstyret, så du er sikker på, at alt fungerer, når messen åbner 

næste morgen.

Foreningen stiller kaffe og vand til rådighed for standpersonale og 

i  begrænset omfang til kunder. Vi på standen hjælpes ad med at 

lave kaffe. 

Prisen for en sådan standplads er kun kr. 7.500 + moms. 

Jeg vil gerne have din bestilling af standplads snares, så vi kan 

begynde at producere de dele, vi får brug for. 
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