MÄSSA
FÖR DIG SOM JOBBAR
MED FASTIGHETER

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE FRUKOST & LUNCH

FASTIGHET2019

VÄSTERÅS

AROS CONGRESS CENTER
Munkgatan 7, Västerås

TORSDAG 7 FEBRUARI
KLOCKAN 08.00 – 12.00

ER LOKALA
FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ert arbete som fastighets
-ägare eller fastighetsförvaltare kan Ni
besöka Fastighet2019 som hålls på
Aros Congress Center den 7 februari.
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 mässerbjudanden och inte
minst utbyta erfarenheter
med andra fastighetsägare
och förvaltare.
Allt är helt kostnadsfritt för
era representanter och sker
under trivsamma former.

DAGENS
PROGRAM
08.00 – 08.30

MÄSSAN ÖPPNAR
Frukost serveras i mässan

09.00 – 09.25

FÖREDRAG AV BALCO
”När du har slitna balkonger -Hur går vi tillväga för
att genomföra ett balkongprojekt? Hur kan en
entreprenör med helhetsansvar ställa upp?
Gör som många andra, möt framtiden på en
balkong från Balco.”

09.35 – 10.00

FÖREDRAG AV QSEC
”Varma och kalla lägenheter? Då behöver ert
värmesystem injusteras!!!
När värmesystemet är i balans ger det både
jämnare rumstemperatur och lägre kostnader.”

10.05 – 10.30

FÖREDRAG AV AIRWATERGREEN
”Har du koll på kilowatten per kilo vatten?”

11.00 – 11.25

FÖREDRAG AV CERTEGO
”Vad ska ni tänka på när man ska byta 		
låssystem? Allt fler väljer nu bekväma, säkra
elektroniska passersystem för entréer och bokningssystem för t.ex. tvättstugan. Låt oss sköta all
hantering av nycklar och passersystem.”

11.30 – 11.55

FÖREDRAG AV FIBRA
”Helhetslösningar och fullservice i stadsnätet
– Så att ni kan fokusera på annat!”

12.00

MÄSSAN STÄNGER
Gemensam lunch serveras

MER INFO OM UTSTÄLLARNA FINNER NI PÅ
WWW.FASTIGHET2019.SE

AIRWATERGREEN
www.airwatergreen.com

UTSTÄLLARE

PÅ MÄSSAN

”Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat.”

BALCO

BAUER WATERTECHNOLOGY

www.balco.se

www.Bauer-wt.com/swe

”Balkongsystem och inglasningar som
öppnar upp ditt hem och ökar livskvalitén, året runt!”

”Energirenovering samtidig energieffektivisering ger långsiktiga besparingar i tappvatten- & värmesystem.”

CERTEGO

FIBRA

www.certego.se

www.fibra.se

”Med öppna säkerhetslösningar och
säkerhetstjänster skapar vi ökad
säkerhet och trygghet för egendom
och människor.”

”Fibra - vi driver och utvecklar regionens stadsnät. Vi erbjuder en öppen
digital infrastruktur med ett stort
utbud av bredbandstjänster.”

HSB

KAKELLAGRET

www.hsb.se

www.kakellagret.se

”HSB planerar, finansierar, bygger och
förvaltar bostäder över hela Sverige”

”Kakellagret har sedan 1978 levererat
kakel och tillbehör till Västeråsarna.
Tillsammans med våra samarbetspartners är vi den enda kontakten ni behöver för att renovera era badrum.”

MISAB GRUPPEN

MISTER EL

www.misabgruppen.se

misterel@telia.com

”Sanering, Fuktteknik inkl. RBK,
Radonteknik, Rörteknik, Spolservice,
Vakuumteknik, Fastighetsjour, Entreprenad och Elektronik – Dygnet runt!”

”Vi är ett företag som främst inriktar
sig mot att erbjuda tjänster i solenergi
inom alltifrån projektering från ide till
en fullt fungerade produktion.”

Sol EL Energi i Mälardalen

Mister EL AB

NORDISK HISS

PWS NORDIC

www.nordiskhiss.se

www.pwsab.se

”Flexibla och miljövänliga hissar och
portar av högsta kvalitet med öppna
system. Jour dygnet runt.”

”PWS är den ledande leverantören
gällande produkter för rationell
avfallshantering och källsortering.”

25 ÅR 1993-2018

MER INFO OM UTSTÄLLARNA FINNER NI PÅ
WWW.FASTIGHET2019.SE

QSEC

SECOR

www.qsec.se

www.secor.se

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

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

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

VÄLKOMMEN TILL
AROS CONGRESS CENTER
Munkgatan 7, Västerås
TORSDAG 7 FEBRUARI
Start kl. 08.00

KOSTNADSFRITT
När ni anmäler er som besökare på Fastighet2019 ingår inträde i mässan, föreläsningar,
frukost och lunch.

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 4 FEBRUARI
Ange följande uppgifter vid anmälan:
(gäller samtliga deltagande)
• Vilket företag ni representerar
• Namn
• Hur många lägenheter/lokaler ni förvaltar
• Postadress, postnummer & ort
• Telefonnummer
• Mailadress
Då antalet platser är begränsat ber vi
Er att anmäla era deltagare i god tid.

Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon: 0510-220 95
Mail: anmalan@fastighet2019.se
Internet: www.fastighet2019.se
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/hr-gdpr
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FASTIGHET2019

www.justnu.se

FASTIGHET2019

60 LOKALA MÄSSOR UNDER 2019
Läs mer på www.fastighet2019.se

0510-220 95

anmalan@fastighet2019.se

www.fastighet2019.se

ARRANGÖR:
Marknadsrespons AB är ett eventföretag från Lidköping. Sedan starten 1999
har vi organiserat mer än 1000 lyckade mässor runt i Sverige, Norge, Finland
och Danmark.

Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping • Tel 0510-220 95 • www.marknadsrespons.se

