BOLIG2020

SANDEFJORD
ANPASSET
FOR COVID-19
LES MER

GRATIS BESØK INKLUDERT MAT OG DRIKKE!
MANDAG 12. OKTOBER - SCANDIC PARK SANDEFJORD STRANDPROMENADEN 9

VELKOMMEN TIL DIN
LOKALE BOLIGMESSE
For å utvikle ditt arbeid i borettslagets/sameiets styre, eller som eksjonseiere,
bør du besøke Bolig2020 som nå kommer til en plass nær deg.
Her får du treffe noen av de mest aktuelle leverandørerne i eiendomsbransjen
og se nyheter som reduserer deres kostnader og forbedrer komforten.
Du har dessuten mulighet å lytte til intressante foredrag, ta del av
messetilbud, og ikke minst utbytte erfaringer med andre deltakere.
Bolig2020 er gratis for våre besøkende. Utstillingen foregår på ukedager fra
kl. 17.00. I løpet av kvelden mingler du på messen og lytter til forelesninger.
Kl 20.00 avslutter vi kvelden ved å servere en middag for alle besøkende.

UTSTILLINGEN ER ÅPEN 17.00-20.00

20.00

AVSLUTTER VI KVELDEN MED MIDDAG

SIKKERHET OG HELSE PÅ BOLIG2020

For Marknadsrespons har sikkerhet
og helse for besøkende, utstillere
og medarbeidere førsteprioritet!
Vi har vedtatt følgende tiltak, slik at
du skal være trygg når du deltar på messen:
		

•

Vi slipper inn besøkende i puljer, ved behov.

		

•

Munnbind, plasthansker og håndsprit er tilgjengelig.

		

•

Alle bes om å holde avstand, og møblering tilpasses

			

for god gjennomføring.

		

Det blir hengt opp informasjon om tiltak som forebygger

•

			

og hindrer smittespredning.

		

Vi skjerper også sikkerheten når det gjelder matserveringen

•

			

og restaurantmiljøet.

		

Dersom du ikke er frisk, ikke kom til messen!

•

Vi følger selvsagt folkehelseinstituttets anbefalinger og avlyser messen
dersom den ikke kan gjennomføres på en trygg og sikker måte.

17.00 ØNSKER VI DEG VELKOMMEN MED KAFFE

FORELESNINGER
18.00 – 18.25

NORVA24 SPYLETEKNIKK
Nytteverdien av rørinspeksjon i private boliger og
boligbyggelag

18.40 – 19.05

BALCO
Balco Balkongsystemer – en god investering nå
- og i fremtiden.

19.35 – 20.00

PROLINE
Hvor gamle er dine avløpsrør
– Tør du å vente? Proline rørfornying lagernye rør uten
å rive badet ditt.

ALT +

BALCO

www.altpluss.no

www.balco.no
Balco er Nordens ledende leverandør
av balkongsystemer for boligblokker.
Systemene har en levetid på mer
enn 90 år, noe som gir positiv effekt,
både energi og miljøpåvirkning på
lang sikt.

Vi jobber med elbilladere, solenergi,
energisparing, rådgivning, installasjon og internkontroll.
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UTSTILLERE LES MER PÅ WWW.BOLIG-NO.EVENTS

BALKONGENTREPRENØREN

BRAVIDA

www.balkongentreprenoren.no
Balkongentreprenøren AS er en
totalentreprenør som tilbyr ulike
balkong -og fasadesystemer.

www.bravida.no

BYGGPARTNER

IBKA NORGE

www.tak.as
Byggpartner er en velrenommert
entreprenør innen alt av Taktekking,
Blikkenslagerarbeider og Radon.

www.ibka.no

ILOQ

NORVA24 SPYLETEKNIKK

www.iloq.com
iLOQ leverer digitale låser uten
batterier som revolusjonerer
låsindustrien. Aldri mer nøkler
på avveie.

www.norva24.no/avdelning/spyleteknikk

Bravida, vi gir bygninger liv. Med
Ohmia sitt ladekonsept for elbil
blir det både rettferdig for beboere
og kostnadsfritt for sameiet.

Oppsuging av alle typer tørre og
våte masser, rengjøring og vedlikehold av alle typer rør, kummer og
sluk.

Vi tømmer der det er fullt, åpner
der det er tett og spyler der det er
skittent.

UTSTILLERE LES MER PÅ WWW.BOLIG-NO.EVENTS

PBT EIENDOMSDRIFT

PEC ELEKTRO SANDEFJORD

www.pbt.no

www.pec.no

PROFESJONELL RENHOLD

PROLINE

www.profesjonell.no

www.proline-group.com
Proline Group har rørfornyet over
200.000 leiligheter. Vi har mange
tekniske godkjenninger på produkt
og metode.

PBT Eiendomsdrift AS leverer alle
tjenester innen drift og vedlikehold
av bygg.
«Din Eiendom – Vårt ansvar»

«Vi leverer alt av renhold og vedlikeholdstjenester, inn- og utvendig
til hele Vestfold.
Vi fikser det!»

SUNPARADISE NORGE
www.sunparadise.com
Sunparadise har siden 1985 utviklet,
produsert og markedsført balkongsystemer, uterom og fasadepartier
for boligbygg samt fasader, glasstak,
vinduer og dører for næringseiendom.

Din lokale elektriker. Vi utfører både
store og små oppdrag innen elektro, og har gratis befaring.

VED PÅMELDING TRENGER VI FØLGENDE OPPLYSNINGER:
• BY / UTSTILLINGSPLASS
• BORETTSLAGETS /SAMEIETS NAVN
• ADRESSE
• POSTNUMMER & STED
• NAVN PÅ ALLA DELTAKERNE
• MOBIL PÅ ALLA DELTAKERNE
• BORETTSLAGETS / SAMEIETS E-POST

PÅMELDING GJØRES TIL
MARKNADSRESPONS ENLIGT:
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Telefon: +47 46 90 67 26
E-post: info@bolig-no.events
Internet: www.bolig-no.events

KLOKKA 20.00
AVSLUTTER VI KVELDEN
MED MIDDAG
MENY
HAMBURGER,
SALAT OG FRIES

www.justnu.se

MELD DIG PÅ!
SCANDIC PARK SANDEFJORD - MANDAG 12. OKTOBER 17.00-20.00

Bolig2020 er gratis for deg som deltakere og det inkludert mat og dryck uten kostnad.
(Meddele ev. matallergier i forbindelse med din påmelding, takk!)

PÅMELDING GJØRES Til
MARKNADSRESPONS ENLIGT:
Telefon: +47 46 90 67 26
Mail: info@bolig-no.events
www.bolig-no.events
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FRIST FOR PÅMELDING ER:
7. OKTOBER
ARRANGØR:
Marknadsrespons AB er et event selskap
lokalisert i Sverige, som siden 1999 har
organisert mer enn 1000 vellykkede messer
undt Sverige, Norge og Finland.

INFO@BOLIG-NO.EVENTS

+47 46 90 67 26

Hvordan får du mottatt denne meldingen?
Les mer om vårt register og arbeid med din integritet på www.marknadsrespons.se/gdpr

Fabriksgatan 4, SE-531 30 Lidköping, Sweden • +46 (0)510-220 95 • www.marknadsrespons.se

