FASTIGHET2020

ESKILSTUNA
ANPASSAT
FÖR COVID-19
LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE KAFFE & SMÖRGÅS
ONSDAG 28 OKTOBER - ELITE STADSHOTELLET Hamngatan 11, Eskilstuna

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.

BALCO

UTSTÄLLARE
PÅ EVENTET

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

ENERGIKONTORET I MÄLARDALEN

FF-FASTIGHETSSERVICE

www.ichb.se

www.ff-fastighetsservice.se

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

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

ILOQ

ISTA

www.iloq.com

www.ista.se

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

”ista är ett världsledande företag som
erbjuder energitjänster för att optimera
energieffektiviteten i byggnader.”

LA TAKVÅRD

LYKIL

www.takvard.se

www.lykil.se

”Vi håller ditt tak fritt från påväxt och
därmed fölänger vi livslängden och
skjuter kostsamt takbyte långt in i
framtiden.”

”Lykil-gruppen, en av de största och
ledande aktörerna i Mälardalen inom
Elinstallation, Automation och Säkerhet.”

MARK

MR SÖRMLAND

www.markbolagen.se

www.mrsormland.se

”Vi älskar fastigheter och människor.
MARK erbjuder alla tjänster som hör
till en fastighet.”

”När Du behöver kraft utifrån är MR
Sörmland alternativet för anläggning
av ute-, lekplatser, plattläggning, parkeringar mm samt all form av fastighetsskötsel.”

OPIGO

QSEC

www.opigo.se

www.qsec.se

”Vi hjälper BRF:er, fastighetsägare
och företag att erbjuda bekymmersfri
elbilsladdning.”

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

OPIGO
BEKYMMERSFRI

ELBILSLADDNING

RIKSBYGGEN

SECOR

www.riksbyggen.se

www.secor.se

”Vi är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare som
kunder.”

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

STARK FASADRENOVERINGAR

SVENSKA SKYDD

www.starkfasad.se

www.svenskaskydd.se

”Vi har försett fastigheter med kvalitetsfasader sedan 1963. Vi erbjuder
hållbar och resurssnål exteriör omoch nybyggnation, med kunden och
hållbarhet i fokus.”

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

TEKNOVA

TUBUS SYSTEM

www.teknova.se

www.tubussystem.se

”Teknova har i mer än 30 år levererat
högkvalitativa balkong-, fasad- och
fönsterprodukter, våtrumskassetter
och renoveringssystem för våtrum.”

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

FÖREDRAGSSCHEMA
FÖRELÄSNINGSSAL
PASS 1 16:00-17:30
16:30 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”
17:00 ENERGIKONTORET I MÄLARDALEN
”Så får fastigheter och flerfamiljshus ökad energieffektivitet, lägre energikostnader och minskad klimatpåverkan”

PASS 2 17:30-19:00
18:00 RIKSBYGGEN
”Trygghet- och Hållbarhetsfrågor i en bostadsrättsförening”
18:30 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”

PASS 3 19:00-20:30
19:30 RIKSBYGGEN
”Trygghet- och Hållbarhetsfrågor i en bostadsrättsförening”
19:30 ENERGIKONTORET I MÄLARDALEN
”Så får fastigheter och flerfamiljshus ökad energieffektivitet, lägre energikostnader och minskad klimatpåverkan”

www.justnu.se

ANMÄLNINGSINFORMATION
Elite Stadshotellet - Onsdag 28 oktober 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 26 OKTOBER
(OBS! själva mässan är onsdag 28 oktober)
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

