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Invitation til deltagelse i udstillingen på Kortdage 2021
Kære virksomheder!
Geoforum er i gang med planlægningen af dette års Kortdage, som skal afholdes i Aalborg Kongres & Kultur
Center. Vi håber på endnu engang, at det bliver et brag af et arrangement, både fagligt og socialt.
Vi glæder os til igen i år at præsentere en flot udstilling, der vil være det inspirerende samlingspunkt for
Kortdage og medvirke til, at alle deltagerne får en god og indholdsrig oplevelse med hjem.
Kortdage er stedet, hvor geodata-branchen i form af leverandører og brugere mødes, udveksler idéer og
lægger grunden til fremtidigt samarbejde. Det er stedet, hvor I som udstillere har mulighed for at
demonstrere jeres nye spændende produkter og møde nuværende og potentielle kunder.
Udstillingsområdet vil selvfølgelig være et centralt omdrejningspunkt for konferencen. Vi vælger endnu
engang at prioritere god tid i udstillingen, hvori netværk og faglig inspiration indgår.
Geoforum følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for så vidt angår
situationen med Coronavirus. Dette kan få indflydelse på, hvordan vi gennemfører udstillingen og årets
konference.
De nærmere afgrænsninger mellem de to udstillerpakker fremgår af de vedhæftede ”Vilkår for udstillere ved
Kortdage 2021”, som også indeholder de detaljerede vilkår og priser. En plan for udstillingsområdet er
ligeledes vedhæftet.
Tilmelding som udstiller sker ved udfyldelse af en formular på hjemmesiden, se:
https://kortdage.dk/stand
Der åbnes for tilmelding som udstiller inkl. valg af pakkeløsning onsdag den 19. maj kl. 10.00.
Den endelige placering af standene er afhængig af tilmeldingstidspunktet, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes.
Har I spørgsmål til Kortdage 2021, er I altid velkomne til at henvende jer til Kortdages udstillingskoordinator,
Mette Borg, på Geoforums sekretariat, mbo@geoforum.dk.
Vi glæder os til at se jeres virksomhed i udstillingen på Kortdage 2021 den 24.-26. november 2021.
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