FASTIGHET2020

VARBERG
ANPASSAT
FÖR COVID-19
LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE KAFFE & SMÖRGÅS
MÅNDAG 23 NOVEMBER - ARENA VARBERG KATTEGATTSVÄGEN 26

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.

ALT HISS

ANTICIMEX

www.althiss.se

www.anticimex.se

”ALT Hiss är ett rikstäckande
småländskt företag som arbetar med
hissar och portar i alla miljöer.”

”Undvik risken att få in råttor i din
fastighet. Nyheter även om fågelsäkring, energideklaration, utredning
och statuskontroll.”

LF NORRBOTTEN
APTUS

BALCO

www.LFnorrbotten.se
www.aptus.se

www.balco.se

”Vi vill att du ska bokningssystem
känna trygghet i och
”Passagesystem,
vardagen.
Hos
oss
får du hjälp med
porttelefoner i flerbostadsfastigheter.
bank och försäkring
en komplätt
Säkerhetssystem
och– informationslösning för tryggare
privat ochfastigheter
företag.” och
system
trevligare boendemiljö.”

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

FRILLESÅS MUR & PUTS

GREAT SECURITY

www.frillesasmurputs.se

www.greatsecurity.se

”Vi gör arbeten inom mur och puts vid
både nyproduktioner och renoveringar
i hela Halland”

”Great Security levererar intelligent
säkerhet till bostadsrättsföreningar,
såväl lokalt som i hela Sverige.”

GREVE JAKOB HISS

HÄLLESÅKER SLAMSUGNING

www.grevejakob.se

www.hallesakerslamsugning.se

”Din lokala leverantör av: installationer, modernisering och service på alla
typer av hissar”

”Din kompletta lösning inom avlopp.
Vi utför högtrycksspol, Torrsug, TV-inspektion, Relining. Dygnet runt, Året
runt.”

JP RELINING/JP SPOLSERVICE

LÅS & SÄKERHET

www.jprelining.se / www.jpspolservice.se

www.lasochsakerhet.se

”I stället för stambyte - Vi högtrycksspolar, filmar och relinar dina rör för
framtiden.”

”Vi hjälper till med allt från lås, larm,
passersystem, bokning, övervakning
och säkerhetstjänster.”

MIDROC

PODAB

www.midroc.se

www.podab.se

”Ett av Sveriges ledande elteknikföretag med stark lokal förankring i Halland med tjänster inom elinstallation,
fastighetsautomation, energibesparing, kommunikation, elbilsladdning,
solceller lås och säkerhet.”

”PODAB är specialiserade på professionell tvättstugeutrustning.
Välkommen till oss så hjälper vi dig till
en bekymmersfri tvättstuga.”

PRECONAL

QSEC

www.preconal.se

www.qsec.se

”Vi designar, tillverkar och utför entreprenad av aluminiumdörrar, aluminiumfönster, aluminiumfasader och
glasentréer.”

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

RE-NEW

RIKSBYGGEN

www.re-new.se

www.riksbyggen.se

”Vi erbjuder relining med både flexibla
foder och spraymetoden.”

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

RELINING - INSPEKTION - SPOLNING

SECOR

TUBUS SYSTEM

www.secor.se

www.tubussystem.se

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

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

VARBERGS
ANLÄGGNINGSSERVICE
www.anlaggningsservice.com
”En 45-årig lokal nytänkande entreprenör med relevant kunskap och
erfarenhet.
Skapar välskött utemiljö fossilfritt.”
Varbergs
Anläggningsservice AB

FÖREDRAGSSCHEMA
FÖRELÄSNINGSSAL
PASS 1 16:00-17:30
16:30 ANTICIMEX
”Anticimex – fler tjänster än du visste!”
17:00 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”

PASS 2 17:30-19:00
18:00 ANTICIMEX
”Anticimex – fler tjänster än du visste!”
18:30 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”

PASS 3 19:00-20:30
19:30 ANTICIMEX
”Anticimex – fler tjänster än du visste!”
20:00 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”

www.justnu.se

ANMÄLNINGSINFORMATION
Arena Varberg - Måndag 23 november 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:
TORSDAG 19 NOVEMBER
(OBS! själva mässan är måndag 23 november)
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

