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Kære udstiller på E-16,

Odense Congress Center

Dagligt kl. 9-16

Vi har taget hul på et nyt år, hvor elektronikbranchens største begivenhed E-16 er et af årets højdepunkter. Vi
er allerede i fuld gang med forberedelserne, og vi glæder os til at give dig, de øvrige udstillere og besøgende
en messeoplevelse ud over det sædvanlige.
I øjeblikket har vi fuldt fokus på at få hallerne fyldt helt op, så vi kan samle så stor en del af branchen som
muligt. Så snart det er på plads, sørger vi naturligvis for at få en kontrakt, udstillerliste og en halplan færdig til
jer. Jeg ved, hvor vigtigt det er for jer at få et overblik over, hvor netop jeres stand skal være, så I også kan
planlægge, hvordan I skal præsentere jeres virksomhed til E-16.
Som nævnt før og for at sikre det høje faglige niveau, som Elektronikmessen er kendt for, har vi allieret os
med Per Bach, som mange af jer kender fra hans mange år som ansvarlig for afviklingen af Elektronikmessen.
Per vil være tovholder i forbindelse med konferenceprogrammet, en del af messekomiteen, rådgiver og vores
sparringspartner frem til og under messen.
Vi er, i samarbejde med Per, i gang med at finde spændende og nytænkende oplægsholdere til vores
konferencer både i Public hall og Conference hall. Det er vigtigt for os, at konferencerne igen i 2016 har et
højt fagligt niveau og giver jer ny viden.
Vi har også indgået et samarbejde med kommunikations- og pressebureauet KommPress, som skal stå for en
stor del af kommunikations- og pressearbejdet for E-16. KommPress var senest presseansvarlig ved en anden
af vores store fagmesser, VVS’15.
KommPress er også parat til at hjælpe jer med kommunikations- og pressearbejde. Hvis du er interesseret i at
høre mere om det, kan I kontakte kommunikationsrådgiver Sofie Vejlmark Andersen på sa@kommpress.dk
eller 79301131.
Udstillere ved E-16 får desuden mulighed for at indsende pressemateriale til E-16 sekretariatet på OCC, så vil
vi sørge for, at de bliver lagt på hjemmesiden. Nærmere information om dette følger.
Kontakt os endelig, hvis der er spørgsmål.
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