En dag om

Framtidens energi
Inbjudan till Järbo Folkets Hus
den 12 april 2014
Har du eller ditt företag produkter eller kunskaper på temat
hållbar energiförsörjning för framtiden? Då är ni välkomna att
delta i en mässa på Järbo Folkets Hus! Inriktningen är att belysa
framtida energianvändning, energiproduktion och transporter med
hållbarhetsperspektivet i fokus. Mässans målgrupper är fastighetsägare såväl privata som bostadsrättsföreningar samt företag i regionen. Vårt mål är att väcka intresse för energifrågor och ett hållbart
samhälle.
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Välkommen som utställare eller föreläsare!
Vi söker företag som är verksamma inom solenergi, vindkraft, energieffektivisering, energianalys, miljöfrågor, fordonsteknik, energiproduktion, byggprodukter
för energibesparing etc. Boka mässbord och/eller håll ett föredrag på max 20 minuter om ett ämne i linje med mässans tema.
Järbo Folkets Hus centrum för mässan
Utställningslokalen är Järbo Folkets Hus stora hall och datum för mässan är lördagen den 12 april 2014. Förutom utställning och föredrag kommer det att finnas
ett café för besökare och utställare. Mässan hålls öppen kl. 11-16. Vårt mål är att få
minst 500 besökare.
Utställningsplatser erbjuds inomhus (ca 10 m2) samt utomhus. Pris för utställningsplats är 500 kr. Elanslutning och fikabiljetter för utställare ingår. Föredrag hålls i
lokal angränsande till mässlokalen.
Mässan en del av "Framtidsveckan"
Arrangör är föreningen Omställning Järbo och mässan ingår i programmet för
Framtidsveckan, ett årligen återkommande arrangemang.
Direktreklam om mässan kommer att delas ut i Järbo med omnejd, annonser kommer att finnas i lokala tidningar och e-post skickas ut till omställningsrörelsen i
Gästrikland. Pressinformation, affischering m,m. kommer också att vara en del av
marknadsföringen. Mässdeltagare får gärna ha med sin logga på våra utskick.
Komplettera också gärna er ordinarie annonsering med information om denna
mässa.
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Anmäl ditt företag senast 11 mars!
Intresseanmälan bör göras snarast. Bindande anmälan senast 11 mars. Skriv till
energidag@omstallningjarbo.se eller ring Bo Lusth på telefon 076-780 97 00.

