DE FØRSTE 50 BESØGENDE
FÅR ET GAVEKORT TIL IKEA

GRATIS!

INKL. MAD OG DRIKKEVARER

BOLIG2019

HERNING

MCH MESSECENTER HERNING
Vardevej 1, Herning

TIRSDAG 19. FEBRUAR
KLOKKEN 17.00 – 19.15

VELKOMMEN TIL DIN LOKALE
BOLIGMESSE
Vi inviterer medlemmer og bestyrelsesformænd i andelsboligforeninger og
boligselskaber til en interessant aften. Her kan I møde aktuelle og lokale
leverandører som kan tilbyde varer og ydelser i jeres område, og I kan se
nyheder, der giver jer mulighed for at sænke jeres omkostninger og øge
komforten i jeres ejendom.
Bolig2019 er en messe der holdes på hverdage mellem kl 17.00 og 19.15.
Den er gratis for vores besøgende. I løbet af aftenen mingler I på messen
og lytter til foredrag. Kl. 19.15 serverer vi middag med et glas vin/en øl for
alle besøgende.
For at udvikle dit arbejde i boligforeningens bestyrelse, eller som ejer af
boligejendom, bør du besøge Bolig2019 som snart kommer at holdes i
nærheden af dig.
En vigtig del af messen er også muligheden for at dele erfaringer med
andre deltagere.
Alt er gratis.

FORE-

DRAG

MESSEN HAR ÅBENT KL. 17.00 – 19.15
18.00 – 18.25

SSG
Effektiv håndtering af skadeservice, industri- og
ejendomsservice i Skandinavien med afsæt i smarte
systemer og metoder.

18.35 – 19.00

BALCO
Altaner – hvilke opgaver og ansvar har bestyrelsen og
hvem kan hjælpe med dette? Kan en entreprenør, udover
at bygge altanerne, også hjælpe med at få projektet
vedtaget og bistå med økonomiberegninger, visualiseringer og rådgivning? Gør som mange andre
– vælg et samarbejde med Balco!

19.15

SERVERER VI MIDDAG FOR ALLE BESØGENDE.

UDSTILLERE
Mere information om udstillerne finder du på www.bolig2019.dk

ALTICARE

BALCO

www.alticare.dk

www.balco.dk

AltiCare`s produktsortiment er
målrettet til boligselskaber.
At samarbejde med os gør dagens
udfordringer mindre.

Balco altaner
– en verden af muligheder

ILOQ

KPK DØRE OG VINDUER

www.iloq.dk

www.kpk-vinduer.dk

iLOQ er pioner i den teknologiske
revolution i låsebranchen med sin
udvikling af digitale låsesystemer,
der selv generer deres egen fornødne energi.

KPK. Døre og Vinduer. Produceret i
Danmark. Med respekt.

PROLINE

SSG

www.proline-group.dk

www.ssg.dk

Proline renoverer faldstammer og
ventilationsskakte med reliningog strømpeforingsmetoder tilpasset
det enkelte projekt

SSG er markedsledende inden for
skadeservice, industri- og
ejendomsservice i Skandinavien.

TECHEM
www.techem.dk
Techem har mere end 70 års erfaring
i systeminstallationer, fordelingsmålere og fordelingsregnskaber.

FLERE UDSTILLERE KAN TILKOMME

KL. 19.15

SERVERER VI MIDDAG MED ET GLAS
VIN/EN ØL TIL ALLE BESØGENDE

Rejer gambo style
Rødbedewraps med langtidsstegt svinenakke, majs, hjertesalat, avokado
og lime fraiche
Bruchetta med mozzarella og bagte tomater
Thai inspireret nudelsalat med oksekød på spyd med sesam
Sliders med kyllingedelle, løg marmelade og chilimayo
Chokolade mousse
Citron muffins med brændt marengs
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GAVEKORT!
De første 50 besøgende,
der er på plads på messen,
får et gavekort til IKEA
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(værdi: 200 SEK).
For at modtage gaven
er det et krav, at vi har
fået din tilmelding på
info@bolig2019dk
www.bolig2019.dk
med nedenstående
oplysninger.

VED TILMELDING HAR VI BRUG FOR NEDENSTÅENDE OPLYSNINGER:
• By / Plads

• Andelsboligforening/Boligselskab

• Adresse

• Postnummer og by

• Navn på alla deltagere

• Mobilnummer til alle deltagere

• Foreningens/Selskabets e-mailadresse

TILMELDING TIL MARKNADSRESPONS PÅ:
Telefon: +45 91 41 61 74 eller +46 (0)510 220 95
E-post: info@bolig2019.dk
Internet: www.bolig2019.dk

VELKOMMEN!

TILMELD DIG!
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Bolig2019 er gratis for dig som deltagere
og er inkl. mad og drikkevarer.
(Giv os besked om eventuelle madallerier
når du tilmelder dig)
Eftersom vi har begrænset med pladser
beder vi dig om at tilmelde dig i god tid.
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TILMELDINGSFRISTEN ER DEN:
14. FEBRUAR

+45 91 41 61 74
+46 (0) 510 220 95

info@bolig2019.dk

www.bolig2019.dk

Hvorfor har vi sendt det her til dig?
Om du vil læse mere om vores arbejde med GDPR og integritet
kan du gå ind på: www.marknadsrespons.se/gdpr

Fabriksgatan 4, SE-531 30 Lidköping • tlf +46 (0) 510 220 95 • www.marknadsrespons.se

