FASTIGHET2020

SOLNA

ANPASSAT
FÖR COVID-19
LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE KAFFE & SMÖRGÅS
TISDAG 1 DECEMBER - QUALITY HOTEL FRIENDS RÅSTA STRANDVÄG 1, SOLNA

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
JULIG SMÖRGÅS
SAMT GLÖGG OCH
PEPPARKAKOR
UNDER EVENTET

SÄKERHET OCH HÄLSA
VI PÅ FASTIGHET2020 ANPASSAR VÅRT
EVENT EFTER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
REKOMMENDATIONER FÖR COVID-19
Vi maximerar antal utställande företag.
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.

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

UTSTÄLLARE
PÅ EVENTET

www.avloppsteknik.se
”Minska vattenskaderisker med ett
förebyggande underhåll. Besiktningar
och sakkunnighetsutredningar.”

BALCO

BOO ENERGI

www.balco.se

www.booenergi.se

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

”Sveriges hälsosammaste energibolag
nära & genuint bra service som alltid
säljer 100% miljömärkt el till utmärkt
pris.”

BREDABLICK
THERMIA

DM TAK

www.bredablickgruppen.se
www.thermia.se

www.dmtak.se

”Vi
“...” erbjuder ekonomisk och teknisk
förvaltning samt byggprojektledning
med kundnöjdhet i fokus.”

”Specialister på tegelomläggning på
bostadsrättföreningar”
-

DOFAB

ENERGYPARTNER

www.dofab.se

www.energypartner.se

”DOFAB AB är ett familjeföretag med
AAA-rating som tillverkar måttbeställda fönster, dörrar och portar
efter dina mått och önskemål.”

”Vi sänker era energikostnader i era
fastigheter med moderna metoder
inom Vatten, Värme och Belysning.”

ENEX

ENIVA

www.enex.se

www.eniva.se

”Enex halverar Er energikostnad och
minskar Ert klimatavtryck. Bra för Er
& miljön. Mässerbjudande! ”

”Eniva-Gruppen erbjuder alla som
äger, bygger eller förvaltar en fastighet energieffektiva lösningar genom
isolering och solenergi.”

EPSPOT

EPT
AB
DIAGONA

www.epspot.com

www.diagona.se
www.eptaby.se

”Vi hjälper fastighetsägare att styra
effekten och sälja sin el vidare till de
som ska få ladda fordon i fastigheten.”

”Vi erbjuder oberoende
fastighets”Oberoende
spetskompetens
med
inventering
för
underhållsplanering,
fokus på fönsteråtgärder till flerskade- ochoch
energiutredning
familjshus
kommersiella med hjälp
av modern teknik och auktoriserade
fastigheter.”
specialister”

EPT AB
Entreprenadprojekt Täby

FF-FASTIGHETSSERVICE

GLEIPNERGRUPPEN

www.ff-fastighetsservice.se

www.gleipnergruppen.se

”FF-Fastighetsservice AB ett privatägt
företag som tillhandahåller tjänster
inom ekonomisk & fastighetsförvaltning.”

”Projektpartner till BRF som står inför
möjligheten att skapa nya bostäder av
outnyttjade ytor”

GRÖN KONTAKT

JAKOBSEN PROPERTIES / LOOMER

www.gronkontakt.se

www.jproperties.se / www.loomer.se

”Vi har gjort det enkelt att köra grönt
i 10 år. Vi laddar din elbil hemma, på
jobbet och längs vägen.”

”Vi är det moderna förvaltningsbolaget som erbjuder teknisk förvaltning,
fastighetsskötsel och fastighetsapplikationen Loomer.”

MILJÖBELYSNING

MINOL

www.miljobelysning.nu

www.minol.se

”Vi installerar LED utan att byta
armaturer med 5 års funktionsgaranti.”

”Minol är specialiserade på övergång
till gemensamhets el, samt IMD på
varm- och kallvatten samt värme.”

NIBE

PLÅT OCH VENTFÖRETAGEN

www.nibe.se

www.pvforetagen.se

”NIBE Energy Systems är Nordens
största tillverkare av energiprodukter
för villor och fastigheter.”

”Auktorisationen Trygg plåt sätter en
kvalitetsstämpel på plåtslageriet och
ger trygghet till dig som kund.”

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

QSEC

SECOR

www.qsec.se

www.secor.se

”Varma och kalla lägenheter? Vi
arbetar med energieffektivisering!”

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

SVEA FÖNSTER

SVENSKA SKYDD

www.sveafonster.se

www.svenskaskydd.se

”Våra erfarna fönsterexperter hjälper
till så att ni får den lösningen som
passar er och er fastighet allra bäst.”

”Vi förser bostadsrättsföreningar,
fastighetsägare och privatpersoner
med marknadens bästa säkerhetsdörrar monterat och klart.”

SÄKER BOSTAD

TECHEM

www.sakerbostad.se

www.techem.se

”Säker Bostad AB utför installation av
säkerhetsdörrar och renoverar trapphus med fokus på äldre fastigheter.”

”Techem tillhandahåller installation
av fjärravlästa mätare och tjänster för
IMD i flerbostadshus och radhusområden.”

TUBUS SYSTEM

ZAPTEC

www.tubussystem.se

www.zaptec.se

”Tubus System har utfört relining
sedan 1998.
Ett rör tillverkat av Tubus System är
självbärande och har en förväntad
livslängd på minst 50 år.”

”ZAPTEC är världsledande inom
intelligenta elbilsladdsystem för
BRF:er och företag.”

FÖREDRAGSSCHEMA
FÖRELÄSNINGSSAL
PASS 1 16:00-17:30
16:00 GRÖN KONTAKT
”Snabb, säker och skalbar elbilsladdning för dig och dina grannar”
17:00 AVLOPPSTEKNIK
Vad kostar vattenskador, och hur kan man minska riskerna?
När skall man planera för ett stambyte?
Hur ofta är det problem i nyare fastigheter?
Välkomna till vårt föredrag!

PASS 2 17:30-19:00
18:00 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”
18:30 AVLOPPSTEKNIK
Vad kostar vattenskador, och hur kan man minska riskerna?
När skall man planera för ett stambyte?
Hur ofta är det problem i nyare fastigheter?
Välkomna till vårt föredrag!

PASS 3 19:00-20:30
19:30 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”
20:00 GRÖN KONTAKT
”Snabb, säker och skalbar elbilsladdning för dig och dina grannar”

www.justnu.se

ANMÄLNINGSINFORMATION
Quality Hotel Friends - Tisdag 1 december 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:
FREDAG 27 NOVEMBER
(OBS! själva mässan är tisdag 1 december)
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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ANMALAN@FASTIGHET.EVENTS
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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

