FASTIGHET2020

UMEÅ

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE KAFFE & SMÖRGÅS
TORSDAG 27 AUGUSTI - UMEÅ FOLKETS HUS Vasaplan, Skolgatan 59, Umeå

ERT LOKALA FASTIGHETSEVENT
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som
fastighetsägare bör Ni besöka Fastighet2020 som snart kommer till en plats nära er.
Här får Ni träffa några av de mest aktuella leverantörerna i fastighetsbranschen och
se nyheter som sänker era kostnader och ökar komforten i era fastigheter.
Ni har även möjlighet att lyssna till intressanta föredrag, ta del av eventerbjudanden
och inte minst utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och
fastighetsägare.
Allt är helt kostnadsfritt för era representanter och sker under trivsamma former.

EVENTET ÄR ÖPPET 16.00-20.30

VI SERVERAR
KAFFE & SMÖRGÅS
UNDER EVENTET

SÄKERHET OCH HÄLSA
VI PÅ FASTIGHET2020 ANPASSAR VÅRT
EVENT EFTER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
REKOMMENDATIONER FÖR COVID-19
Vi maximerar antal utställande företag till 25 stycken.
Kvällen är uppdelad i tre pass. Du som besökare väljer vid telefonanmälan
vilket pass som du ska delta på. Antalet är begränsat till 25 besökare per pass.
			

PASS 1: 16:00-17:30

			

PASS 2: 17:30-19:00

			

PASS 3: 19:00-20:30

Vid anmälan, var noga med att uppge vilket PASS du vill anmäla dig till!
(Pass 1, Pass 2 eller Pass 3.)
			

			

			
			
			
			

VI TAR EMOT ANMÄLNINGAR:
Telefon: 0510 – 220 95 kl 07.00 – 16.00
Mail: anmalan@fastighet.events
Webb: www.fastighet.events

För oss som arrangörer är säkerhet och hälsa för besökare,
utställare och medarbetare av högsta prioritet!
För att ni på ett säkert sätt ska kunna delta på eventet
har vi vidtagit flera åtgärder;

		

•

Vi släpper in besökare i omgångar vid behov.

		

•

Det finns andningsskydd, plasthandskar och handsprit att tillgå.

		

•

Alla ombeds hålla avstånd och möblering sker för att detta ska underlättas.

		
•
			

Instruktioner sätts upp om allmänt förebyggande åtgärder för att
förhindra smittspridning.

		

•

Vi skärper även till säkerheten kring matserveringen och restaurangmiljön.

		

•

Kom endast till eventet om ni är fullt friska!

Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställer in eventet om
vi inte kan genomföra den på ett tryggt och säkert sätt.

ALAB / ALUMAN / ASTRAL

ARKADEN BREDBAND

www.alab.com / www.aluman.se / www.astral.nu

www.arkaden.se

”Vi är nu en helt komplett leverantör
som tillverkar glasfasader, glastak,
fönster, entrédörrar, branddörrar,
skjutdörrar och inglasningar för balkong & veranda.”

”Er bredbandspartner, vi hjälper BRFer
med bredbandstjänster till medlemmarna och era styrsystem.”

LF
NORRBOTTEN
APTUS

AXEMA

www.LFnorrbotten.se
www.aptus.se

www.axema.se

”Vi vill att du ska bokningssystem
känna trygghet i och
”Passagesystem,
vardagen. Hosi oss
får du hjälp med
porttelefoner
flerbostadsfastigheter.
bank och försäkring
en komplätt
Säkerhetssystem
och– informationslösning för tryggare
privat ochfastigheter
företag.” och
system
trevligare boendemiljö.”

”Axema erbjuder flexibla, användarvänliga och smarta lösningar för
passage, porttelefon, information
och bokning.”

BALCO

CASTOR

www.balco.se

www.castor.se

”Din totalleverantör av balkongsystem,
som ger en skyddad husfasad, minskade
underhållskostnader, energibesparingar,
ökat bostadsvärde och förbättrad livskvalitet för de boende.”

”Vi erbjuder bostadsrättsföreningar
mångårig erfarenhet av ekonomisk och
teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel och städning.”

BBGRUPPEN LÅSKEDJAN I UMEÅ

CERTEGO

www.bbgruppen.se

www.certego.se

”Allt inom lås, säkerhet samt
nyckelhantering.”

”Vi har allt för en trygg och säker
fastighet. Allt inom lås, portkod och
passagesystem samt hantering av
nycklar och passagesystem.”

CUPOLA

ENERGIKONTOR NORR

www.cupola.se

www.ichb.se

”Vi hjälper er med ert Systematiska
BrandskyddsArbete. Vi kan SBA!”

”Energisparhjälpen rivstartar din energieffektivisering! Ta med din Energideklaration till mässan och boka där
en tid under kvällen så börjar vi
tillsammans!”

ENERGIRETUR

FMT FÖRVALTNING

www.energiretur.se

www.fmtforvaltning.se

”Vi optimerar byggnaders energisystem för bästa driftsekonomi och
lägsta miljöpåverkan”

”FMT ger dig som kund en totallösning utefter ditt behov och ger
dig en professionell förvaltning utan
överraskningar.”

FSN NORDFÖNSTER

ILOQ

www.fsnn.se

www.iloq.com

”FSN Nordfönster utför dörr- & fönsterprojekt med hög kvalité i nära
samarbete med beställaren.”

”iLOQ är digitalt låssystem utan
batterier eller extern strömförsörjning.
Ett låssystem med passersystemets
möjligheter men låssystemets
utseende.”

NORDFÖNSTER

KONE

MIDROC

www.kone.se

www.midroc.se

”Vi levererar hissar, rulltrappor,
automatiska dörrar och portar samt
service som ger mervärde till din
bostadsrätt.”

”Ett av Sveriges ledande elteknikföretag med tjänster inom elinstallation, fastighetsautomation, energibesparing, hissar, kommunikation och
security.”

NORRLANDS KYL & VÄRMEPUMPAR

NORRSKYDD

www.norrlandskyl.se

www.norrskydd.se

”Våra expertisområden är värme och
kyla till butiker, fastigheter och fordon.
Vi utför service och reparationer med
alla märken i hela Norrland.”

”Med hög kompetens och lång
erfarenhet levererar vi pålitliga och
smarta säkerhetslösningar nära
kunder i hela Norrland.”

NYBOS

PODAB

www.nybos.se

www.podab.se

”Vi erbjuder kompletta takbyten.
Vi levererar norrländska garageportar
från Krokom.
Vi tillverkar nöjda kunder!”

”PODAB är specialiserade på professionell tvättstugeutrustning.
Välkommen till oss så hjälper vi dig till
en bekymmersfri tvättstuga.”

PROLINE

QT SYSTEMS

www.proline.se

www.qtsystems.se

”Proline Group är en helhetsleverantör
av rörrenovering för system inom
dag- och spillvatten samt ventilation.”

”Passage, bokning, information,
motorvärmarstyrning och laddbox
samlat i en enda plattform.”

SECOR

SWOOSH

www.secor.se

www.swooshsverige.se

”Secor - rikstäckande kedja med
lokala specialister som installerar
Daloc säkerhetsdörrar”

”Vi utför tjänster som stamrenovering,
högtrycksspolning, filminspektion,
rådgivning och förebyggande
åtgärder.”

VETERANPOOLEN
www.veteranpoolen.se
”Vi hjälper BRF och fastighetsbolag
med fastighetsskötsel, lokalvård,
ekonomi, administration och
mycket mer!”

FÖREDRAGSSCHEMA
FÖRELÄSNINGSSAL ”GRIM”			
PASS 1 16:00-17:30
16:30 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”
17:00 ENERGIKONTOR NORR
”Energieffektivisering och hållbart byggande”

PASS 2 17:30-19:00
18:00 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”
18:30 ENERGIKONTOR NORR
”Energieffektivisering och hållbart byggande”

PASS 3 19:00-20:30
19:30 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”
20:00 ENERGIKONTOR NORR
”Energieffektivisering och hållbart byggande”

www.justnu.se

ANMÄLNINGSINFORMATION
Umeå Folkets Hus - Torsdag 27 augusti 16.00 – 20.30
Fastighet2020 är kostnadsfritt för Dig som besökare. Då antalet platser är begränsat ber vi Dig anmäla din
förening i god tid. (Meddela ev. allergier i samband med din anmälan tack!)
´

Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon: 0510-220 95
Mail: anmalan@fastighet.events
www.fastighet.events
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SISTA ANMÄLNINGSDAG:
MÅNDAG 24 AUGUSTI
(OBS! själva mässan är torsdag 27 augusti)
För att alla besökare ska få en färdig namnbricka
redan vid entrén ber vi Dig ange vilken BRF eller vilket
företag ni representerar, samt namnen på samtliga
besökare. Uppge även vilken ort det gäller tack!
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Hur kommer det sig att just ni fått detta utskick?
Läs mer om vårt register och vårt arbete med din integritet på www.marknadsrespons.se/gdpr

www.marknadsrespons.se

