






  

Deadlines 
 

 
HUSK: 

 
Deadline: 

 
Afsnit 

 
Kontakt 

 

Indberetning af katalogoplysninger , 
indsendelse af logo til hjemmeside og 
katalog. 

 

18. februar 5 

Byggefakta.dk 

Manpreet Kaur 

m: kur@byggefakta.dk 

Indsendelse af presseoplysninger. 
(bliver løbende lagt på messens hjemmeside) 

 

4. februar 

 

3 + 4 

Kommunikationsrådgiver 

Sofie Andersen 

m: sa@kommpress.dk 

 

Indsendelse af stand skitse og  
tekniske bestillinger. 
 

18. februar 8 

Teknisk koordinator 

Jane Bang Møller 

m: teknik@occ.dk 

Bestilling af markedsføringsmateriale 

ifm. VVS’19. 
18. februar 4 

Projektkoordinator 

Jessika Harboe 

m: jjha@occ.dk 

 
Bestilling af forplejning ifm. messen. 
 

4. april 9 

Projektkoordinator 

Jessika Harboe 

m: jjha@occ.dk 
 
Bestilling af Fairkey box eller Fairkey 
app. 
 

4. april 12 

Fairkey 

v/Stephan Kirkeskov 

m: sales@fairkey.dk 

 



 

Opbygnings-, messe- og nedtagningstider 
 
  

Hal A, B, C og D (Sparekassen Fyn 
Arena) 
 

 
Åbningstider Teknisk Service 

Levering af 
Messegods: Kan tidligst ske tirsdag den 30. april 2019 
Opbygning:  
 
 
 
 

Stande > 100 m2 
Onsdag den 1. maj - kl. 08.00 – 22.00  
Torsdag den 2. maj - kl. 08.00 – 22.00 
Fredag den 3. maj - kl. 08.00 – 22.00  
 
Alle stande 
Lørdag den 4. maj - kl. 08.00 – 19.00  
Søndag den 5. maj - kl. 08.00 – 19.00 
Mandag den 6. maj -  kl. 08.00 – 22.00 
Tirsdag den 7. maj - kl. 08.00 – 22.00 
 
På sidste opbygningsdag skal alle gange  
være ryddet kl. 17.00, idet der pålægges 
gangtæpper.  
 
Herefter kan der kun arbejdes på standene  
frem til kl. 22.00. 

 
Onsdag den 1. maj - kl. 08.00 – 18.00  
Torsdag den 2. maj - kl. 08.00 – 18.00 
Fredag den 3. maj - kl. 08.00 – 18.00  
 
 
Lørdag den 4. maj - kl. 09.00 – 14.00  
Søndag den 5. maj - kl. 09.00 – 14.00 
Mandag den 6. maj -  kl. 08.00 – 22.00 
Tirsdag den 7. maj - kl. 08.00 – 22.00 
 
 

 
Messe: 

 
Onsdag  den 8. maj -  kl. 08.30 – 16.00 
Torsdag den 9. maj -  kl. 08.30 – 16.00 
Fredag den 10. maj -  kl. 08.30 – 15.00 
 

 
Onsdag den 8. maj -  kl. 07.00 – 17.00 
Torsdag den 9. maj -  kl. 07.00 – 17.00 
Fredag den 10. maj -  kl. 07.00 – 20.00 
 

 
Nedtagning:  
 
 

 
Fredag den 10. maj -  kl. 15.00 – 24.00 
Lørdag den 11. maj -  kl. 08.00 – 16.00 
Søndag den 12. maj -  kl. 08.00 – 16.00 
Mandag den 13. maj - kl. 08.00 – 20.00 
Tirsdag den 14. maj - kl. 08.00 – 16.00 
 
 
 

 
Fredag den 10. maj -  kl. 15.00 – 20.00 
Lørdag den 11. maj -  kl. 09.00 – 13.00 
Søndag den 12. maj -  Lukket                   
Mandag den 13. maj - kl. 08.00 – 16.00 
Tirsdag den 14. maj - Telefonvagt 

 
Afhentning 
af messegods 
 

 
Messegods skal være afhentet senest tirsdag den 14. maj kl. 16.00. 
Evt. afhentning af messegods aftales direkte med ST Messe Logistik v/Steen Thorvaldsson  
på tlf. +45 22 96 81 83. 

 





 

Kontaktpersoner og gode råd 

Vi glæder os til at byde Jer velkommen til VVS´19. Nedenfor finder du relevante kontaktpersoner i forbindelse 

med messen. Har du spørgsmål til messen før, under og efter – er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte 

os. 

 

 

Michael Helm 
Messechef 
Tlf.: 65 56 02 85 
E‐mail: mh@occ.dk 

 

Hans Henrik Jacobsen 
Projektleder 
Tlf.: 65 56 01 68 
E‐mail: hhj@occ.dk 

 

Susanne Tjørnehøj Jensen 
Salgskonsulent 
Tlf.: 65 56 02 87 
E‐mail: stj@occ.dk 
 

 

Jessika Johansson Harboe 
Kundeservice koordinator 
PR‐pakker 
Katalog 
Tlf.: 65 56 02 89 
E‐mail: jjha@occ.dk 
 

 

Jane Bang Møller 
Projektkoordinator 
Tekniske bestillinger 
Tlf.: 65 56 02 84 
E‐mail: jbm@occ.dk 
 

 

KommPress, 
Sofie Vejlmark Andersen 
Kommunikationsrådgiver 
Mobil: 20 62 00 12 
E‐mail: sa@kommpress.dk 
 

 

Lene Kim Andersen 
Administrativ koordinator 
Kontrakter og fakturering 
Tlf.: 65 56 01 67 
E‐mail: leka@occ.dk 
 

 

Lars Andersen 
Restaurantchef 
Tlf.: 65 56 03 91 
E‐mail: laan@occ.dk 
 

 

   



 

Transport og logistik
 

 

ST Messe Logistik 
Steen Thorvaldsson 
Mobil: 22 96 81 83 
E‐mail: messe@stml.dk 

 

Post‐ og leveringsadresse: 
Odense Congress Center 
Att.: VVS’19 
Ørbækvej 350 
DK‐5220 Odense SØ 
Tlf. 65 56 01 00 

 

Kontakt under opbygning, messe og nedtagning 
For at kunne servicere vores gæster på bedste vis, er Teknisk Service bemandet fra 1. opbygnings‐

dag, under messen samt til og med sidste nedtagningsdag.  

 

Her kan du få svar på – og hjælp/assistance til – det meste. Ligesom det her også er muligt at købe 

diverse købmandsvarer m.m.  

 

Du skal henvende dig personligt i Teknisk Service.  

 

Det er ligeledes i Teknisk Service du skal hente diverse bestillinger, billetter samt udstillerkort.  

 

Teknisk Service er beliggende i Vandrehal 2 (mellem Hal A og C), og du vil her også kunne finde 

åbningstiderne oplyst. 



 

 
Deltagelse på en messe bør opfattes som en kombineret salgs‐ og 
markedsføringsindsats for virksomheden ‐ derfor er det en god idé at opstille en 
detaljeret plan for jeres deltagelse. 
 
Inden messen: 
Opstil et budget ‐ hvilke målbare forventninger er der til messen? 
Udarbejd gerne salgsmål for hver enkelt sælger, der deltager på messen (målet kan eksempelvis 
inkludere salget de første 4‐5 uger efter messen, så opfølgningssalget kommer med). 
Overvej muligheder for elektronisk dataindsamling – hvad tilbydes der af muligheder gennem 
messen? 
 

 Hvilke navngivne virksomheder skal besøge jeres messestand? 

 Hvilken dialog vil I gerne have med hver af disse virksomheder? 

 Kræver det teknisk personale på standen? 
 

Det kan anbefales at træne i disse overvejelser og argumenter på et salgsmøde lige inden messen. 
Prioritér eksempelvis i A‐, B‐ og C‐kunder/potentielle kunder og planlæg, hvordan hver enkelt skal 
informeres/inviteres. 
Planlæg nøje inden messen, hvilke kunder der skal have en særlig opmærksomhed i messedagene. 
 
Følg op på personlige invitationer. Dette øger i høj grad muligheden for et besøg, såfremt jeres firma 
har haft kontakt og fortalt den enkelte, at der vil blive sat pris på et besøg på jeres stand. 
 
Under messen: 
Vær sikker på at alle firmaets medarbejdere har fokus på såvel virksomhedens mål med messen, 
samt personlige mål. 
En god måde at få fokus på er, at følge op på planerne hver morgen inden messen åbner, og 
tilpasse dagens aktiviteter. Hvilke kunder/potentielle kunder skal vi i dialog med i dag? 
 
Måske har dagen før bragt nye vinkler: 
En ny måde I kan præsentere jeres produkter, eller kundernes spørgsmål har vist, at jeres 
produktprogram har udvidende anvendelsesmuligheder. En viden, som I selvfølgelig skal sikre, 
bliver delt med jeres kolleger på standen. 
Et fast morgenritual medvirker til, at der er en større chance for, at den enkelte opfanger og 
husker at videregive succesmuligheder. 
 
Efter messen: 
Opfølgning, opfølgning og atter opfølgning.  
Hvis der ikke er budgetteret med tid til opfølgning, går luften ret hurtigt ud af ballonen. 
Derfor er det helt afgørende for en vellykket messedeltagelse, at der er meget høj fokus på 
opfølgning på alle relevante emner ‐ specielt i de første 3 ‐ 4 uger efter messen. 
 
Derudover er det meget vigtigt, at der hurtigt samles op på erfaringerne. 
 



 

Hvad gjorde vi rigtig godt denne gang? Hvad kunne vi have gjort bedre? Og hvordan kan og vil vi 
bruge disse erfaringer, når vi planlægger vores næste messe. 
 
Men det skal gøres i den første uge efter messen, ellers går der al for megen fælles hukommelse i 
glemmebogen. 
 
 

HUSK OGSÅ KICK‐OFF møde den 30. januar 2018. 
 





 

Få dine nyheder i relevante fagblade!  
 
Arrangørerne af messen vil løbende holde kontakt med alle relevante fagblade og vil foranledige, 
at repræsentanter fra fagpressen modtager relevant materiale vedrørende messens udstillere.  
 
Udstillere, der ønsker pressemateriale videreformidlet til den relevante fagpresse, kan indsende 
dette til messens pressesekretariat, som efterfølgende vil stå for formidlingen. 
 
Vi vil bede om at få materialet tilsendt med de relevante informationer og illustrationer. 
 
Vi har erfaringer med, at fagpressen som oftest tager godt imod det materiale vi fremsender, og 
derfor vil vi gerne opfordre til, at I benytter jer af denne mulighed. 
 

Sådan gør du:   

Vælg de mest interessante emner fra jeres stand, som f.eks. nye produkter, maskiner, udstyr 
m.v. 

 
Beskriv emnerne kort ‐ det vil sige, hvilken type produkt/vare eller maskine/udstyr, hvad er 
nyheden, hvorfor og hvordan.   

 
Husk:  

- Citater fra relevante personer styrker nyheden.  

- Nyheden skal altid stå i indledningen. 

- Skriv i et let forståeligt sprog med korte sætninger.  

- Skær ind til benet og fjern overflødig information.  

- Understreg, hvad emnerne betyder for brugeren. 

- Husk relevant kontaktinformation. 

 

Kort sagt: Fortæl hvilke tekniske/praktiske egenskaber emnerne har, hvad de betyder for 
brugerne, hvilken branche eller firmatype som især vil kunne drage fordel og hvordan.  

   

Hver omtale skal minimum indeholde firmanavn, standnummer samt kontaktinformation på 
Jeres kontaktperson. 

 
• Alle tekster fremsendes i Word. 
• Alle billeder skal leveres som .jpeg, .jpg., .tiff, .eps eller pdf‐filer ‐ og det skal tydeligt fremgå, 

hvor billedet hører til.  
 
Ved spørgsmål kontakt venligst Sofie Vejlmark Andersen, hos vores samarbejdspartner KommPress, 
på telefon: 20 62 00 12. 
 
Materialet sendes til: Sofie Vejlmark Andersen. E‐mail: sa@kommpress.dk 
  

Vi henviser også til vores Medieguide, som du finder på VVS’19 hjemmeside. 
 



 

Medieoversigt 
 
Medie 
 

Målgruppe  Omtale / tema 

Installatør 
Oplag 5.100 

VVS installatører, el installatører, rådgivende 
ingeniørfirmaer, arkitekter, ventilation‐ og 
kølemontører, el, gas‐ og varmeværker samt 
vandværker. 

Tema: 
27. april 
VVS’19 

Dansk VVS 
Oplag 3.300 

Elselskaber, interesseorganisationer, politiske 
ordførere, VVS‐grossister og fabrikanter, rådgivende 
ingeniører og arkitekter, Tekniske skoler og offentlige 
myndigheder, VVS‐installatører. 

Tema: 
26. april 
VVS’19 

 

HVAC magasinet 
Oplag 5.200 
 

Arkitekter, rådgivende ingeniører, VVS installatører, 
entreprenører og andre udførende, VVS fabrikanter, 
producenter, agenturholdere og VVS grossister, 
branchens meningsdannere/nøglepersoner, 
myndigheder, ejendomsadministration samt varme‐, 
vand, el‐ og gasværker, uddannelsessteder, 
læreanstalter m.v. 

Tema: 
29. april 
VVS’19 

Arbejdsgiverne 
Oplag 2.800 

Fagblad for Industri, VVS, Smede, Energi/Miljø.  Tema:  
10. april 
VVS’19 

Maskinmesteren 
Oplag 12.500 
 
 

Maskinmestre i land og til søs, f.eks. som driftsleder, 
energikonsulent, kvalitetschef, maskinchef, 1. og 2. 
maskinmester, miljøkonsulent, projektleder. 
Maskinmestre fordelt på brancherne Service og 
rådgivning, Byggeri og anlæg, Energiforsyning, vand og 
renovation, Industri, Skibsfart og offshore. 
 

 

Mestertidende 
El & VVS 

Entreprenører og murer, el og VVS, tømrer og 
snedker, anlægsentreprenører, maler. 

Tema: 
29. april 
VVS’19 

Bygge‐ & Anlægsavisen 
Oplag 14.700 

Entreprenører, håndværkere, arkitekter/ingeniører, 
bygherrer, byggefinansiering, service til 
byggebranchen, forsyningsvæsen, offentlig 
virksomhed, beslutningstagere inden for maskiner‐ og 
transportbranchen. 

Tema: 
VVS Messeavis 

 

 
   



 

Medieoversigt 
 

Medie 
 

Målgruppe  Omtale / tema 

Byggeplads.dk 
Oplag 10.800 

Arkitekter, landskabsarkitekter, indretningsarkitekter, 
rådgivende ingeniører, entreprenører, 
landinspektører, bygge‐ og 
anlægsvirksomheder, byggebranchens leverandører, 
kommunale og statslige 
myndigheder, banker, kreditforeninger, 
investeringsselskaber, Danmarks 
500 største virksomheder. 

 

Blik & Rør 
Oplag 9.506 

Målgruppen er medlemmerne af Blik‐ og 
Rørarbejderforbundet, som består af VVS‐montører, 
VVS‐ og energimontører, VVS‐ og industrimontører, 
VVS‐ tag og facademontører, VVS‐ og ventilations‐
montører, rustfast industriblikkenslagere, 
blikkenslagere, rørlæggere og skorstensfejere. 
Endvidere læses magasinet af VVS‐installatører og 
rådgivende ingeniører. 

Tema:  
2. maj 
VVS’19 

 
 

 
 
 



Brug VVS’19 til at få 
omtale af din virksomhed

- før, under og efter messen

VVS19.DK



Kender dine kunder den gode  
historie i din virksomhed?

Forberedelserne til VVS’19 er i fuld gang, hvor vi 
ønsker at bygge videre på den store succes, vi  
oplevede  i 2017. 

Vi ved af erfaring, at fagmedierne også har et stort 
fokus på Danmarks største VVS-messe og dermed 
også på vores mange udstillere. Derfor kan vi kun 

opfordre jer til at bruge VVS’19 som anledning til 
at fortælle jeres gode historier. Måske har I netop 
lanceret et nyt produkt eller har en god kundecase? 

Vi ønsker at give jer de bedste forudsætninger for  
at få jeres gode historier i fagmedierne, og vi har 
derfor lavet denne guide til alle udstillere på VVS’19.

Om virksomheden
• Hvordan er det gået det seneste år?

• Har I udvidet, opkøbt eller lavet et godt 
regnskab?

Produkter
• Har I lanceret et nyt produkt inden for de  

seneste seks måneder?

• Har en af jeres produkter fået særligt gode  
anmeldelser eller anerkendelser?

• Har en af jeres produkter givet værdi til  
jeres kunder? Hvordan?

Kunder og samarbejdspartnere
• Har I fået en ny kunde eller  

samarbejdspartner?

• Samarbejder I internationalt?

• Har I nogle gode kundecases, I kan  
fortælle om?

Udvikling
• Er der en udvikling i branchen, som I  

bidrager til?

• Får udviklingen i branchen en betydning 
for jeres virksomhed?

Alle virksomheder rummer gode historier, men det kan ofte været svær at finde 
dem selv. Derfor har vi samlet en række spørgsmål, som kan hjælpe jer til at 
finde frem til jeres gode historier:



Gode råd til at fortælle 
din gode historie

Hvis I har svært ved at identificere den gode historie, er I velkomne 
til at kontakte kommunikationsrådgiver Sofie Vejlmark Andersen. 

Sofie er fra PR- og kommunikationsbureauet, KommPress, som er  
ansvarlig for kommunikationen og pressearbejdet ved VVS’19. 

Hun vil kunne hjælpe jer med at finde den gode historie 
eller give jer input til jeres pressemeddelelse.

Du er velkommen til at kontakte Sofie på: 
sa@kommpress.dk eller på telefon 7930 1131. 

Brug for hjælp eller sparring?

Hvad skal presse- 
meddelelsen indeholde?
Når du skal skrive en presse- 
meddelelse, skal du huske, at 
du skriver til et medie og i det 
her tilfælde en fagperson med 
stor viden og erfaring på om-
rådet.
 
1. Pressemeddelelsen skal  

indeholde jeres gode historie 
– en nyhed, som er aktuel 
og har en væsentlig  
interesse for læserne.

2. Skriv det vigtigste først og 
besvar så tidligt som muligt 
de relevante hv-spørgsmål 
(hvem, hvad, hvor, hvornår 
m.fl.)

3. Pressemeddelelsen skal ikke 
være for lang, og den skal 
kun indeholde ét centralt 
budskab. Har du flere bud-
skaber, har du måske stof til 
flere pressemeddelelser.

Hvordan skal presse- 
meddelelsen sættes op?
En pressemeddelelse er groft 
sagt inddelt i tre dele:  
1.  En overskift og et kort  
resumé af historien,  
2. En længere tekst kaldet 
brødteksten og 3. En afslutning 
med kontaktinformationer.
 
1. Overskrift og resuméet skal 

hurtigt give et indblik i, hvad 
pressemeddelelsen handler 
om. Her skal du sørger for 
at fremhæve det vigtigste 
fra historien på et par linjer. 

2. I brødteksten kommer en 
længere forklaring eller en 
uddybning af historien. Det 
er desuden altid en god idé 
at inkludere et eller flere ci-
tater fra relevante personer 
fra virksomheden. 

3. Kontaktinformationer skal 
være på en relevant person 
fra din virksomhed.  

Her angives navn, titel,  
virksomhed, telefonnummer 
og e-mailadresse.  
Tilføj også gerne jeres  
standnummer til VVS’19. 

Derudover skal der altid 
vedhæf tes et relevant foto. De 
skal være i højopløsning (over 
1 MB), så de kan bruges til 
tryk. 

Hvis du har supplerende  
information eller produktbeskri-
velser, kan disse også vedhæf-
tes.

Den nemmeste måde at fortælle jeres gode historie til fagmedierne på, er ved at skrive en presse-
meddelelse, hvor de får al den nødvendige information. Vi har herunder samlet et par gode råd til, 
hvad en pressemeddelelse skal indeholde, og hvordan den skal sættes op.



Nedenfor er en oversigt over, hvornår de forskellige fagmedier 
udkommer og hvornår der er deadline for at indlevere materiale.

Din guide til fagmediernes 
deadlines og udgivelser

Deadline Medie Udgivelse 

Januar 

3. januar Mestertidende 21. januar
17. januar Mestertidende 4. februar 
18. januar Maskinmesteren 11. februar
23. januar HVAC Magasinet 12. februar 
23. januar Dansk VVS 8. februar 
28. januar Bygge- & Anlægsavisen 11. februar
29. januar Installatør 23. februar

Februar 

12. februar HVAC Magasinet 5. marts 
13. februar Mester og Svend 5. marts 
14. februar Mestertidende 4. marts
19. februar Maskinmesteren 11. marts
22. februar Dansk VVS 12. marts 
28. februar Mestertidende 18. marts 
26. februar Installatør 23. marts

Marts 

4. marts Bygge- & Anlægsavisen 18. marts 
11. marts Installatør 27. april
12. marts HVAC Magasinet 2. april
14. marts Mestertidende 1. april
19. marts Maskinmesteren 10. april
22. marts Dansk VVS 9. april
25. marts GASenergi 2. maj

April

1. april HVAC Magasinet 30. april
2. april Mester og Svend 23. april
10. april Mestertidende 29. april
12. april Dansk VVS 3. maj
17. april Maskinmesteren 10. maj
23. april Bygge- & Anlægsavisen 6. maj
23. april HVAC Magasinet 14. maj
25. april Mestertidende 13. maj
29. april Installatør 25. maj

Maj

8. maj Mester og Svend 27. maj
16. maj HVAC Magasinet 15. juni
20. maj Maskinmesteren 11. juni
23. maj Mestertidende 11. juni
24. maj Dansk VVS 17. juni 
27. maj Bygge- & Anlægsavisen 10. juni 



Hvis du selv ønsker at sende din gode historie til fagmedierne, får du herunder en oversigt over, 
hvordan og hvem du skal kontakte på de forskellige medier. Desuden er der en oversigt over, 
hvornår de forskellige fagmedier udkommer og hvornår de har deadline for at indlevere materiale.

Bygge- og anlægsavisen
usman@byggeri-arkitektur.dk 

Building Supply
Tlf. 7228 6970
redaktionen@building-supply.dk 

Dagens byggeri
Redaktør Torben Jastram 
Tlf. 9629 5299
redaktion@dagensbyggeri.dk 

Dansk VVS
Redaktør Lasse Andersen 
Tlf. 7742 4223
lan@tekniq.dk 

GASenergi
Tlf. 2016 9600
redaktion@gasenergi.dk 

HVAC Magasinet
Redaktør Dann Bjarke Jensen
Tlf. 4324 2622 
dbj@techmedia.dk 

Installatør 
Tlf. 5350 6060
redaktion@installator.dk 

Licitationen 
Redaktionschef Christian  
Brahe-Pedersen
Tlf. 4485 8899
cbp@licitationen.dk

Maskinteknik
Redaktør Torben Jastram 
Tlf. 9629 5299
redaktion@maskinteknik.dk 

Mester Tidende 
Chefredaktør Klaus Tøttrup
Tlf. 4089 7032
klausT@mestertidende.dk

Mester & Svend
redaktion@odsgard.dk 

Maskinmesteren 
Redaktør Jan B. Jensen
Tlf. 2011 8550 
jj@mmf.dk 

Fagmediernes kontaktinformationer





 

Markedsføring og annoncering 
Som udstiller er en af de vigtigste opgaver, at få informeret alle eksisterende samt potentielle kunder om 
netop jeres virksomheds deltagelse på VVS’19, og at du/I ser frem til deres besøg på messen på jeres 
stand. 
 
HUSK i den forbindelse, at de direkte invitationer stadig er den bedste markedsføring af din deltagelse på 
messen. 
 

Så det kan altid betale sig at informere og invitere. 
 
Vi tilbyder mange muligheder, og flere af disse er ganske "gratis" hvorfor vi anbefaler de benyttes i 
kombination med jeres øvrige markedsføring. 
 
I midten af februar måned udsender vi yderligere information om mulighederne for markedsføring 
 ifm. VVS’19 - før og under messen. 
 
Annoncering 
Vi har indgået aftaler med de førende fagmedier på VVS-området omkring markedsføring af VVS’19. Der 
er generelt stor opbakning blandt alle medierne, hvorfor der op til messen bliver lavet tematillæg / 
omtale af messen hos flere af disse. 
 
I afsnit 3 har vi samlet lidt gode råd til hvordan og hvem du kan tage fat på hos de førende fagmedier. 
 
På næste side finder du den aktuelle annonceringsplan for messen. 
 
LinkedIn 
Udover annoncering i relevante fagblade er VVS-messen også at finde på LinkedIn, hvor vi opfordrer til 
at følge messen og ’like’ opslag i forbindelse hermed. 

 



 

Markedsføringsmuligheder ifm. VVS’19 
 
Invitationsfoldere 
 
Invitationsfolderen vil i år kun være elektronisk. 
Tilsendes alle udstillere uden beregning–primo marts 2019.  
 
TÆNK PÅ – at udsendelse af Invitationsfoldere er et vigtigt element i markedsføringen af 
messen og din deltagelse – jo flere påvirkninger – jo flere besøgende. 
 
På messens hjemmeside vil det være muligt for besøgende at præregistrere sig til messen 
elektronisk samt udskrive deres eget adgangskort, hvilket sikrer nem og hurtig adgang til 
messen. 
 
Du kan få tilpasset invitationsfolderen med dit/jeres firmanavn og standnummer. 
Pris for indsættelse af logo og standnummer i invitationsfolderen er kr. 600,- ekskl. 
moms.  
Du bestiller ved at sende en mail til Jessika Harboe på: jjha@occ.dk. 
 
Logo / internetbanner 
Vi opfordrer alle udstillere til at benytte messens logo og/eller autosignatur som 
bannerlogo på egen hjemmeside, således de besøgende her kan linke sig videre til 
www.VVS19.dk 
 
På den måde støtter vi hinanden i markedsføringen af messen til gavn for alle parter. 
 

Mailsignatur 
Gør opmærksom på din deltagelse på messen – benyt dig af mailsignatur når du sender 
mails. På hjemmesiden www.vvs19.dk under ”Udstillere – Download” ligger der en 
skabelon, som du gratis kan få tilpasset med dit/jeres standnummer – send blot en mail 
til Jessika Harboe på: jjha@occ.dk. 
 

 
 
Udstillerkort 
Der vil være elektronisk registrering af alle udstillere og standpersonale. I får tilsendt link 
hertil primo marts. Vi beder alle udstillere samt standpersonale om at registrere sig forud 
for messen. 
 
Uddeling af flyers 
Det vil være muligt at få uddelt jeres egne flyers ved indgangen til messen. Ifølge 
reglerne er det udelukkende tilladt at omdele materiale fra eget stand areal, læs venligst 
nedenfor. 

  



 

Vi giver derfor mulighed for, at du som udstiller kan have flyers liggende ved indgangen, 
som de mere end 8000 besøgende får udleveret sammen med deres elektroniske 
adgangskort.  

Bestilling via e-mail til Jessika Harboe på: jjha@occ.dk senest 4. april 2019. 
 
Flyers skal være leveret til:  
Odense Congress Center 
att.: Jessika Harboe 
Ørbækvej 350 
5220 Odense SØ - senest den 12. april 2019.  
 
Pris kr. 5.000,00 ekskl. produktion og levering. Max format er A5. 
 
Under ”Regler og retningslinier” 1.3 er følgende oplyst: 
 
Udstilleren må under ingen omstændigheder disponere over andet end den tildelte stand, 
hverken med reklamer, sandwichstandere eller på anden måde. Det er således ikke tilladt 
at omdele reklamer, benytte levende reklamesøjler, udsende lasershow eller lignende 
uden for eget stand areal. Forbuddet gælder overalt på messeområdet, såvel inden- som 
udendørs. Det er heller ikke tilladt at anbringe produkter, dekorationer, inventar eller 
lignende på gang- og/eller friarealer samt toiletter. 
 
P-kort 
Der udleveres IKKE P-kort til udstillere og standpersonale i forbindelse med VVS’19. 
Alle Odense Congress Centers P-pladser er gratis.  





 

Messekatalog 
VVS‐messen samarbejder igen i år med Byggematerialer.dk, som er en del af Byggefakta A/S. 
Formålet er, at gøre det nemmere for de mange besøgende at finde informationer om de 
udstillende virksomheder. 
 
Samarbejdet betyder, at vi til VVS’19 ikke trykker et traditionelt messekatalog, men i stedet 
benytter et online udstillerkatalog med oversigt over alle de virksomheder, der udstiller på VVS’19. 
Online kataloget vil gøre det nemmere for de besøgende at orientere sig om deltagende 
virksomheder og deres produkter og services. 
 
Online kataloget bliver en integreret del af VVS‐messens hjemmeside og vil kunne tilgås af alle der 
besøger denne. Kataloget ligger online fra 1. marts til medio maj 2019. 
 
Hvad får vi – som udstiller ud af det? 
Alle udstillere på VVS’19 får en gratis basisprofil med følgende oplysninger: 
Firmalogo, standnummer, link til egen hjemmeside og en kort præsentations‐tekst på maks. 500 
anslag. Derudover indeholder den gratis profil mulighed for at tilknytte op til tre produkter 
(billeder inkl. tekst). I 2017 havde udstillerkataloget mere end 15.000 unikke besøgende. 
 
Læs mere om hvordan du får oprettet din profil her:  
https://www.byggefakta.dk/udstillerkatalog‐vvs‐messen 
 
Ekstra muligheder for profilering 
Der er mulighed for tilkøb af en udvidet virksomhedsprofil i online kataloget og ligeledes 
yderligere profilering gennem Byggematerialer.dk’s nyhedsbreve. 
 
Frem til VVS’19 vil Byggematerialer.dk udsende en række særlige nyhedsbreve, hvor I som 
udstillere har mulighed for at få Jeres nyheder med. Særnyhedsbrevet udsendes tirsdag i ugerne 
12, 14, 15 og 17. Der er plads til 16 nyheder pr. nyhedsbrev og disse fordeles efter først‐til‐mølle‐
princippet. 
 
Prisen for at få indrykket en nyhed i dette er kr. 6.000,00 pr. nyhed. I vil blive kontaktet af 
Byggematerialer.dk med tilbud herom. Aftale og afregning heraf sker direkte 
medByggematerialer.dk 
 
Nyhedsbrevet udsendes til mere end 30.000 modtagere i den professionelle byggebranche. 
 
Har du yderligere spørgsmål til udstillerkataloget kan i kontakte Manpreet Kaur fra Byggefakta på: 
kur@byggefakta.dk eller på telefon: 3326 0768, så kan hun hjælpe dig videre. 
 
Ligger du inde med en god historie som skal med i nyhedsbrevet, kan du sende den til vores 
pressansvarlige for VVS‐messen Sofie Andersen på: sa@kommpress.dk. 
 
Tilmelding til udstillerkataloget skal ske den 18. februar 2019, og tilmelding sker på 
skemaet, som du finder i menuen – Messekatalog. 

https://www.byggefakta.dk/udstillerkatalog-vvs-messen
mailto:kur@byggefakta.dk


Online udstillerkatalog til VVS-messen 
VVS-messen faciliterer et online udstillerkatalog i samarbejde med Byggefakta. 
For at oprette jeres virksomhed, har vi brug for følgende oplysninger (skriv i de gule felter): 

Firmanavn 

Kontaktperson: Navn og e-mail 
(Ikke offentligt – kun til administrativt 
brug) 
Firmabeskrivelse (Skriv beskrivelse i gul 
kasse - max. 500 anslag med mellemrum)

Adresse 
Postnummer 
By 
Telefonnummer 
Fax 
URL til hjemmeside 
E-mail
Den e-mail adresse I vælger her, er den e-
mail, som vil modtage
informationsbestillinger fra kunderne.
Kategorier: I kan koble jeres virksomhed 
på max 5 af vores kategorier. 

Se skema i Bilag 1 og kryds de 5 kategorier 
af som din virksomhed og produkter hører 
inde under.  

Produkter 
1. Produkt: Navn + beskrivelse +

billede
Produktbilledet skal vedhæftes som
en separat fil.
Billede: 300 pixel bred og 200 pixel
høj.
Format: JPG eller PNG (RGB)

Skriv produktnavn samt din 
produktbeskrivelse her. Max 500 anslag 
med mellemrum. 

2. Produkt: Navn + beskrivelse +
billede
Produktbilledet skal vedhæftes som
en separat fil.
Billede: 300 pixel bred og 200 pixel
høj.
Format: JPG eller PNG (RGB)

Skriv produktnavn samt din 
produktbeskrivelse her. Max 500 anslag 
med mellemrum. 

3. Produkt: Navn + beskrivelse +
billede
Produktbilledet skal vedhæftes som
en separat fil.
Billede: 300 pixel bred og 200 pixel
høj.
Format: JPG eller PNG (RGB)

Skriv produktnavn samt din 
produktbeskrivelse her. Max 500 anslag 
med mellemrum. 



 
  

Bilag 1.  
Vælg 5 kategorier som din virksomhed og produkter hører ind under.  
Kategorierne bruges til at indeksere jeres virksomhed i vores søgekatalog. 
 
☐ Anlæg 

☐ Armering til anlæg 
☐ Armering til bygninger 
☐ Betonstøbning, Cementstøbning 
☐ Grundkonstruktioner 
☐ Pæle 
☐ Sand, Grus, Single, Stabilt grus 
☐ Dræneringsmateriel 
☐ Rensningssystemer 
☐ Geotextil, Geosynteter 
☐ Afløb 
☐ Afvandingsrender 
☐ Brokonstruktioner 
☐ Tunnelkonstruktioner 
☐ Tilbehør, anlæg 
☐ Affaldshåndtering 

☐ Områdebeskyttelse, Hegn, Stakit, 
Låger 

☐ Anlæg, øvrigt 
  
☐  
  

☐ Entreprenørmaskiner, 
Byggepladsudstyr 

  
☐ Facadematerialer, Profilsystemer 
☐ Træfacade 
☐ Teglfacade 
☐ Pudsfacade 
☐ Stenfacade 
☐ Betonfacade 
☐ Sandstensfacade 
☐ Marmorfacade 
☐ Glasfacader 
☐ Aluminiumsfacade 
☐ Blikfacade 
☐ Stålfacade 
☐ Zinkfacader 
☐ Sandwichfacader 

☐ Præfab. facader 
☐ Facadeplader 
☐ Profilsystemer 
☐ Facaderenoveringer 
☐ Facadesaneringer 
☐ Facadevask 
☐ Mug/skimmelrenovering 
☐ Facademaling 
☐ Øvrige facadematerialer 
  
☐ Tagmaterialer 
☐ Tegltagsten 
☐ Grønt tag 
☐ Betontagsten 
☐ Skifertag 
☐ Tagpap 
☐ Pladetag 
☐ Kobber tag 
☐ Aluminiumtag 
☐ Glastag 
☐ Tæt ydertag 
☐ Tagrender, Nedløbsrør 
☐ Entrétag, Skærmtag 
☐ Zinktag 
☐ Tagelementer 
☐ Øvrige Tagmaterialer 
  
☐ Altansystemer 
☐ Altanløsninger 
☐ Altanplader 
☐ Altanrækværk 
☐ Altanfronter 
☐ Altan glasafskærmninger 
☐ Altanbeslag 
☐ Øvrige Altansystemer 
  
☐ Afløb 
☐ Kloakrenovering 
☐ Strømpeforing 



 
  

  
☐ Isolering 
☐ Jordisolering 
☐ Grundisolering 
☐ Kælderisolering 
☐ Facadeisolering 
☐ Vægisolering 
☐ Gulvisolering 
☐ Tagisolering 
☐ Teknisk Isolering 
☐ Brandisolering 
☐ Lydisolering 
☐ Øvrig Isolering 
  
☐ Pladevarer 
☐ Tagplader 
☐ Vægplader 
☐ Pladeprodukter 
☐ Stålplader 
☐ Øvrige metalvarer 
☐ Øvrige plader 
  
☐ Keramiske produkter 
☐ Glasprodukter 
☐ Fliser, Klinker, Kakler 
  

☐ Betonvarer, Murværk, 
Spartelmasse 

☐ Betonvarer 
☐ Murværk 
☐ Puds, Gips, Stuk 
☐ Spartelmasse, Fugning 
  
☐ Monteringsfærdige elementer 
☐ Monteringsfærdige elementer 
☐ Betonelementer 
☐ Præfabrikerede moduler 
☐ Vægsystemer 
☐ Vægpartier 
☐ Uderum 

☐ Øvrige monteringsfærdige 
elementer 

  

☐ Gulvbelægninger, Tætning 
☐ Trægulve 
☐ Laminatgulve 
☐ Stengulve 
☐ Betongulve 
☐ Klinkegulve, Naturstensgulve 
☐ Linoleumsgulve 
☐ Korkgulve 
☐ Vinylgulve 
☐ Gummigulve 
☐ Tæppeflisegulve 
☐ Nålefilt 
☐ Vådrumsgulve 
☐ Vådrumsvægge 
☐ Tætning 
☐ Sportsgulve 
☐ Sportsbelægninger 
☐ Installationsgulve 
☐ Ventilerende gulve 
☐ Industrigulve 
☐ Epoxy 
☐ Entre måtter, Afskrabningsmåtter 
☐ Gulvtilbehør 
☐ Gulvpleje 
☐ Gulvrenovering 
☐ Øvrige Gulvbelægninger, Tætning 
  
☐ Maling, Fugemasse 
☐ Maling 
☐ Tætning 
☐ Fix 
☐ Fugemasse 
☐ Silikone 
☐ Lim 
☐ Olier, kemikalier 
☐ Farvepigment, Tilsætningsstoffer 
☐ Malertilbehør 
☐ Øvrig Yderbehandling 
☐ Øvrig Maling, Fugning 
  
☐ Befæstelse, beslag 
☐ Befæstelse, Fæsteteknik 
☐ Beslag 



 
  

☐ Skruer, Søm 
☐ Øvrig Befæstelse, Beslag 
  
☐ Indretning, Møbler 

☐ Badeværelsesindretning, Indretning 
af badeværelser 

☐ Hotelindretning 
☐ Restaurantindretning 
☐ Værelsesindretning 

☐ Kontorindretning, Indretning af 
offentligt miljø 

☐ Butiksindretning, Butiksudstyr 
☐ Lagerindretning 
☐ Værkstedsindretning 

☐ Undervisning, Skoleinventar, 
Skoleindretning 

☐ Indretning snedkerier 

☐ Hyldesystem, Arkivsystemer, 
Vægsystemer 

☐ Opbevaringsskabe 
☐ Reoler, Reolsystemer, Mobilreoler 
☐ Tapet, Vægbeklædning 
☐ Hjemmetekstiler 
☐ Planter 
☐ Hygiejneudstyr 
☐ Rengøringsudstyr 
☐ Støvsuger, Centralstøvsuger 
☐ Sygeplejeudstyr 
☐ Laboratorieudstyr 
☐ Udstyr til handikappede 
☐ Øvrige Indretning 
  
☐ El, Tele, Data 
☐ Gulvvarmesystemer, El 
☐ El-radiatorer 
☐ Elvarmeudstyr 
☐ Elektrisk installationsmateriel 
☐ Elektrisk ledningsmateriel 
☐ Elektrisk styringsudstyr 
☐ Tele 
☐ Data 
☐ Programvarer 
☐ Kontormaskiner 
☐ AV-udstyr 

  
☐ Varmesystemer 
☐ Gulvvarmesystemer, Vand 
☐ Vandradiatorer 
☐ Varmegenanvendelse 
☐ Varmevekslere 
☐ Solfangersystemer 
☐ Solceller 
☐ Brændeovne, Kaminer, Kakkelovne 
☐ Kedler 
☐ Fjernvarmesystemer 
☐ Ovne, Brændere 
☐ Varmvandsbeholdere, Tanke 
☐ Pumper 
☐ Rørledninger 
☐ Rørgennemføringer 

☐ Styre & Reguleringsudstyr, 
varmesystem 

☐ Vandventiler 
☐ Rensefilter 
☐ Automatik, varmesystemer 
☐ Øvrige Varmesystemer 
  
☐ Sanitet 
☐ Bad, Vask, WC 
☐ Pool 
☐ VVS armaturer, Blandingsbatterier 
☐ Brusere 
☐ Gulvafløb 
☐ Vandfilter 
☐ Øvrig Sanitet 
  
☐ Ventilation 
☐ Gulvvarme system, Luft 
☐ Renovering af ventilationskanaler 
☐ Strømpeforing 
☐ Ventilatorer 
☐ Kanaler 
☐ Luftlyddæmpere 
☐ Taghætter 
☐ Brandventilation 
☐ Luftbehandlingsagregater 
☐ Luftventiler 



 
  

☐ Varmevekslere 
☐ Køleudstyr 
☐ Kompressorer 
☐ Reguleringsventiler 
☐ Spjæld 
☐ Skorstene 
☐ Radonventilation 
☐ Styr & Reguleringsudstyr 
☐ Ventiler 
☐ Luftfiltre 
☐ Automatik, ventilation 
☐ Røgfrie miljøer 
☐ Øvrige, ventilation 
  
☐ Køkken, Hvidevarer, Storkøkken 
☐ Hvidevarer Køkken 
☐ Hvidevarer Vask, Vaskemaskiner 
☐ Storkøkkenudstyr, Restaurantudstyr 

☐ Køkken, Køkkenindretning, 
Køkkenmøbler 

☐ Øvrigt Køkken, Hvidevarer, 
Storkøkken 

☐ Beskyttelse, Sikkerhed & 
Arbejdstøj 

☐ Overvågningsudstyr, Alarm 
☐ Adgangssystemer 
☐ Arbejdstøj, Beskyttelsesmateriel 
☐ Øvrige Beskyttelse, Sikkerhed 
  
☐ Rådgivning, IT og uddannelse 
☐ Rådgivningsydelser 
☐ BIM og 3D visualisering 
☐ It-løsninger 
☐ Kalkulationsprogrammer 
☐ Driftovervågning, Kontrolsystemer 
☐ Efteruddannelse, Konferencer 

☐ Interesseorganisation, Fagligt 
netværk 

☐ Øvrig rådgivning, IT og uddannelse 
 



 

Når skemaet er udfyldt indsendes dette sammen med logo og produktbilleder direkte 
til Manpreet fra Byggefakta på mail: kur@byggefakta.dk. 
 
Deadline for indsendelse er den 18. februar 2019. 
 

mailto:kur@byggefakta.dk




 
 

Regler og retningslinjer 1 - 4 
 
  

                            Odense Congress Center ● Ørbækvej 350 ● 5220 Odense SØ ● Tlf. 6556 0100 ● Fax 6556 0299 
   

1. Regler for benyttelse af standareal 
 
1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for 

firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er godkendt af arrangøren. 
 
1.2  Udstillingsstanden skal være færdiggjort og udstillede genstande skal være på plads på 

de angivne tidspunkter før udstillingen åbner, og nedtagning må ikke finde sted før 
udstillingen slutter. Udstillingsstanden skal være åben og bemandet i hele 
udstillingsperioden. 

 
1.3 Udstilleren må under ingen omstændigheder disponere over andet end den tildelte stand, 

hverken med reklamer, sandwichstandere eller på anden måde. Det er således ikke tilladt 
at omdele reklamer, benytte levende reklamesøjler, udsende lasershow eller lignende 
uden for eget standareal. Forbuddet gælder overalt på messeområdet, såvel inden- som 
udendørs. Det er heller ikke tilladt at anbringe produkter, dekorationer, inventar eller 
lignende på gang- og/eller friarealer. 

 
1.4 Odense Congress Center har eneret på at servere mad og udskænke drikkevarer inden 

for udstillingsområdet. Udlevering af smagsprøver må kun finde sted efter Odense 
Congress Centers forudgående godkendelse. Årsagen hertil er, at Odense Congress 
Center er ansvarlig for, at de danske myndigheders love og regler, herunder miljø- og 
hygiejnekrav fra levnedsmiddelkontrollen og bevillingsloven, overholdes i hele 
udstillingsområdet. Det er derfor kun tilladt at etablere udskænknings- og 
serveringsområder på standene efter Odense Congress Centers godkendelse og 
kravspecifikation. Dermed er du og dit firma automatisk dækket ind under Odense 
Congress Centers spiritusbevilling, ligesom vi har sikret os, at reglerne for opbevaring og 
servering af levnedsmidler er overholdt. Udstillerne må under ingen omstændigheder 
sælge mad eller drikkevarer. Se afsnit 4. 

 
1.5 Erhvervsministeriets bestemmelser vedrørende udstillingsdeltagelse skal overholdes. 

Regler og retningslinier fastsat af Arbejdstilsynet, brandmyndigheder og eventuelt andre 
offentlige instanser skal nøje overholdes, og personale herfra skal have uhindret adgang 
til standarealet, og deres henstillinger skal følges. 

 
1.6 Forsikring: Odense Congress Center påtager sig ikke noget ansvar (hverken direkte eller 

via forsikring) for det udstillede materiel. Vi anbefaler at der tages kontakt til udstillers eget 
forsikringsselskab med hensyn til forsikring af egne eller lejede udstillingsgenstande. Vi 
gør samtidig opmærksom på, at erhvervsansvars-, virksomheds- og transportforsikringer 
kun efter særlig aftale dækker skade under transport, af- og pålæsning samt simpelt tyveri 
under messen. Desuden er det et krav i alle erhvervsansvarsforsikringer, at der foretages 
en særlig afskærmning af arbejdende (farlige) udstillingsgenstande. 

 
1.7 Udstillede maskiner, anlæg og apparater af enhver art skal være forsynet med forskrevne 

sikringsdele, uanset om de er i drift eller ej. Al tilslutning til el og/eller trykluft skal være i 
overensstemmelse med gældende normer/regler. 

 Demonstrationer, der udvikler støv, røg, damp, lugt, gas m.v. må kun foretages, såfremt 
forureningen effektivt fjernes. 
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1.8 Gulvarealet i hallerne skal beskyttes i videst muligt omfang. Ved enhver form for spild skal 
gulvet afdækkes, ligesom der til gulvbelægning kun må benyttes speciel tape, som kan 
købes i Teknisk Service. Kørsel i hallerne med lastbil må kun ske efter aftale, og alle biler 
med motoren i gang skal have påmonteret slange fra udstødning og ud i det fri. 

 
1.9 Udstillede genstande og materiel af enhver art henstår for udstillers ansvar og risiko, 

ligesom transport til, fra og på udstillingsarealet sker på udstillers foranledning og eget 
ansvar og risiko. Udstilleren er ansvarlig for skader på personer, ting og lokaler forårsaget 
af udstiller, dennes personale og materiel. 

 
1.10 Benyttelse af standarealet er i øvrigt betinget af, at udstilleren overholder givne regler. 

Overtrædelse kan medføre, at udstiller bortvises, ligesom dette kan ske, såfremt 
arrangøren skønner at udstiller og/eller dennes personale optræder upassende eller i strid 
med god markedsføringsskik. Ved bortvisning kan arrangøren frit disponere over 
udstillingsarealet, uden at udstillers betalingspligt bortfalder. 

 
1.11  Personale fra offentlige myndigheder eller fra Teknisk Service skal altid have mulighed for 

at komme ind på din stand. Eventuelle påtaler fra myndigheder eller fra Teknisk Service 
skal altid efterleves. 
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2. Regler vedrørende opbygning/udformning af stande 
 samt retningslinjer for brug af standmateriel 
 
2.1 Mindst 50 % af facadearealet mod hvert gangareal skal være åbent. Der må ikke bygges 

udenfor det lejede areal. 
 
2.2 Udstilleren er ansvarlig for indretning af standarealet. Desuden er udstilleren pligtig til at 

holde standen åben samt have den forsvarligt bemandet i udstillingsperioden. Regler, 
fastsat af Odense Congress Center, Beredskab Fyn og/eller andre myndigheder, skal 
overholdes.  

 
2.3 Opbygningens udformning må ikke genere de omkringliggende stande, hverken med lys, 

laserstråler, lyd/højttaleranlæg, larmende optræden, udekorerede hvide standvægge m.v. 
Brug af højttalere, forvisning af film, lysshow m.v. må kun finde sted, hvis det ikke generer 
de omkringliggende stande. Det skal bemærkes, at støjniveauet 1 m fra standen ikke må 
overstige 85 dB(A).  

 
2.4 Opbygning af arealets yderkant må max. være 2,5 m høj og derefter stige i en vinkel på 45o 

ind mod arealets midtpunkt. I tilfælde, hvor der ønskes afvigelse fra dette, skal der indsendes 
tegning til Teknisk Service til endelig godkendelse.  

 
2.5 Opbygning (og nedtagning) af standareal skal ske under hensyntagen til sikkerhed for 

personale og besøgende.  
 
2.6 Udstilleren skal være indforstået med at overholde de tidsfrister, som fastsættes af 

arrangøren til hvert enkelt arrangement. Ved overskridelse af tidsfrister er udstiller pligtig at 
betale ekstra omkostninger til evt. ekstra personaleforbrug.  

 
2.7 Stande i to etager (overbygning) tillades kun efter forudgående aftale med messens 

arrangør samt Teknisk Service i Odense Congress Center. Tegning skal fremsendes og 
Beredskab Fyn træffer endelig afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Stande hvorpå der 
etableres 1. sal (overbygning) skal forsynes med sprinkleranlæg. Læs venligst afsnit 3. 
Beredskab Fyns regler. 

 
2.8 Der må i standopbygningen ikke indgå materialer som f.eks. pap, papir, tekstiler, 

plastprodukter m.m. som er let antændelige, eksplosive eller ved brand udvikler giftige 
luftarter. Ingen materialer må være mere brandbare end træ. Gardinstoffer skal således 
imprægneres mod brand ifølge Beredskab Fyns og producenternes anvisninger. For alle 
hovedledninger, som bestilles i forbindelse med tilslutning til egne maskiner eller anden 
installation, kræver Stærkstrømsregulativet, at den fremførte hovedledning afsluttes i et 
CEE-/Eurostik. 
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2.9 Det er absolut forbudt at slå søm og skrue direkte i standplader og skiltefriser. Ligeledes 

er det forbudt at male/skrive på standmateriellet. 
 
2.10 Ophængning kan foretages ved hjælp af diverse beslag, som kan lånes/købes i Teknisk 

Service. Vær opmærksom på, at lånt beslag m.m. skal afleveres i Teknisk Service efter 
brug/messen - i modsat fald bliver det faktureret. Ophængning (af lettere materiale) kan 
evt. også ske ved hjælp af specialtape, som kan købes i Teknisk Service. 

 
2.11  Bemærk, at al tape m.m. skal være fjernet fra plader, friser og gulv ved aflevering af 

standen - i modsat fald bliver De faktureret for en ny standplade som følger: 
   Standplader kr. 500,-. 
       Friser kr. 100,- pr. lbm. 
       Gulv og øvrige materiel efter regning. 
 

Priserne er ekskl. moms og er også gældende ved enhver anden form for beskadigelse 
og tilsmudsning af materiel. 

 
2.12 Aflevering af standareal efter brug. Standarealet skal være ryddet for affald ved 

aflevering efter brug/messen, og affald skal være anbragt i dertil beregnede 
affaldsbeholdere/containere. Ligeledes skal gulvet være rengjort, og evt. taperester være 
fjernet. I modsat fald vil udstiller blive faktureret for oprydning/rengøring. 

 
2.13 Myndighedsregler. Vi gør venligst opmærksom på at nævnte regler, byggetekniske 

regler samt regler fastsat af Beredskab Fyn og/eller andre myndigheder skal overholdes. 
Især henvises til Trafik- og Byggestyrelsens regler omkring Transportable konstruktioner. 
https://historisk.bygningsreglementet.dk/file/634901/Transportablerev.pdf 

 
 Stande med 1. sal samt høje scener/podier og telte: Jf. Byggeloven skal materiel, der 

anvendes til opbygning af følgende konstruktioner være certificeret. 
•  Stande i flere etager hvorpå der færdes personer 
•  Scener, podier, gangbroer, ”tårne” over 1,0 meter i højden målt fra gulv i hallen til 

overkant af konstruktionen. 
•  Scener med overdækninger 
•  Forsamlingstelte på over 50 m2 

 
Der skal kunne fremvises dokumentation herfor såfremt myndighederne forlanger dette. 
Alternativt kan der ansøges om byggetilladelse hos bygningsmyndighederne, hvis materiellet 
ikke er certificeret. Dette gøres hos: 
 
Byg & Miljø 
Odense Kommune • Flakhaven 2 • 5000 Odense C • Tlf.: 7873 3615 
Kontaktes via NEM ID eller Digital Signatur. 

 
 
Udstillingsledelsen alene træffer afgørelse i tvivlstilfælde  
- og kan foranledige, at opbygning der overtræder ovennævnte regler, tages ned. 
 
I tvivlsspørgsmål kan Teknisk Service kontaktes. 

https://historisk.bygningsreglementet.dk/file/634901/Transportablerev.pdf
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3. Regler for brand og sikkerhed. Opbygning og biler. 
  
En brand på en messe vil selvfølgelig være katastrofal, og derfor skal du kende til Beredskab Fyns 
regler: Beredskab Fyn skal godkende messen, og beredskabsinspektørens anvisninger og påbud 
skal altid følges 
 
En messe/udstilling i Odense Congress Center er omfattet af Beredskabsloven med tilhørende 
driftsmæssige forskrifter. 
 
Nedenstående information er Beredskab Fyns supplement til Beredskabsstyrelsens Driftsmæssige 
forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, 
daginstitutioner og butikker. De vejledende bestemmelser i informationen, er udarbejdet i 
samarbejde med Beredskabsmyndigheder i 5 andre kommuner. 
 
Vedr. standopbygning i 2 etager – kontakt Odense Congress Center hurtigst muligt. 
 
 
3.1 Sprinkling 

Hallerne er forsynet med et sprinklersystem. Ønskes der overdækning af stande, skal 
overdækningen som udgangspunkt bestå af et materiale der er brandimprægneret og 80 
% vandgennemtrængeligt. Stande der ønskes overdækket med IKKE 
vandgennemtrængeligt materiale som overstiger 15 m2 skal sprinkles.  
Tegninger til godkendelse af opbygningen, og dokumentation på 
vandgennemtrængelighed af overdækning skal fremsendes til Odense Congress Center 
inden deadline for tekniske bestillinger. 
Dokumentation på overdækning skal opbevares på standen og kunne fremvises på 
forlangende. 
 

 Alle stande, hvor der indgår busser, campingvogne, containere og lignende, eller bygges i 
2 etager, skal vurderes separat af Odense Congress Center, med henblik på eventuel 
sprinkling eller etablering af særligt brandberedskab. 
 

 Sprinklingen skal udføres af Odense Congress Center’s eksterne leverandør. Udgift hertil 
afholdes af udstiller. Alternativt kan udgift til brandberedskab påregnes, såfremt 
Beredskab Fyn skønner, at denne løsning bruges i forbindelse med arrangementet. 
Endvidere skal egnet slukningsmateriel forefindes synligt monteret på standen. 
 

 Odense Congress Center forbeholder sig ret til at afvise forespørgsel om fast 
overdækning, i tilfælde af, at omfanget af faste standoverdækninger i den samlede 
udstillingshal udgør over 25 %. 

 
3.2 Nødudgange og brandslanger 

Ingen udstiller må beklæde, skjule eller lukke nødudgange, vandfyldte slangevindere og 
brandalarmer. Du må heller ikke placere udstillingsgenstande i gangarealer eller foran 
nødudgange. 
I lukkede rum, hvor der gøres fast ophold (møderum, kontor o. lign.) skal der altid 
etableres to udgange. Depot, tekøkken og lign. Kræver kun én udgang. 
Egnet slukningsmateriel skal forefindes synligt monteret på standen. 
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3.3 Standopbygning og dekorationer 
Krav til beklædninger, dekorationer og øvrige materialer til opbygning af standen, er 
beskrevet i de Driftsmæssige forskrifter. 
 
Gulve på standen kan dog, efter Beredskabsmyndighedernes vurdering, tillades beklædt 
med svært antændelige materialer, mens gulve i gangarealer ikke må beklædes med 
materiale ringere end lokalernes normale gulvbelægning. 
 
Dekorationer og scenografi i letantændelige materialer, skal brandimprægneres 
(dokumentation skal forevises på forlangende), eller være tilstrækkeligt fugtet. 
 
Se i øvrigt Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, 
daginstitutioner og butikker på: 
http://brs.dk/forebyggelse/brand/driftmaessigeforanstaltninger/reglerogvejledninger/Pages/Reglero
gvejledninger.aspx 
 
 

3.4 Brandbare gasser (F-gas, Acetylen m.m.) 
Medbringes F-gas (flaskegas) eller trykflasker af anden art på en udstilling, skal dette 
anmeldes til Odense Congress Center. Samme deadline som for tekniske bestillinger. 
 
Midlertidige gasinstallationer, er omfattet af Gasreglementets afsnit B-5. Den 
driftsansvarlige skal fremvise den i reglementets bilag 1 viste kontrolattest, omfattende 
alle gasinstallationer i lokalerne. Attesten udfyldes af autoriseret gas-installatør. 
 
Acethylen-flasker må, grundet deres egenskaber (ustabile), ikke placeres i hallerne. 
 
Fyldte gasflasker skal fjernes fra messeområdet, til opbevaring i det fri, ved udstillingens 
daglige ophør, samt ved brand/alarm.  
Kontakt Odense Congress Center for henvisning til sikkert opbevaringsområde. 
 
Flasker der alene tjener dekorative formål, skal være fabriksnye og tomme. 
 
Se i øvrigt Gasreglementets afsnit B-5 på: 
http://www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Love-og-regler-paa-gas-og-vvs/Gasreglementet 
 

3.5 Brandfarlige væsker 
 I hallerne må der ikke være beholdere med eksplosive og brandfarlige væsker. 

 
3.6 Motorkøretøjer på standen 

Er der motorkøretøjer på standen, skal dette anmeldes til Odense Congress Center. 
Samme deadline som for tekniske bestillinger. 
 
Biler/lastbiler/varevogne: 
Benzin: Mængden af brændstof i køretøjet skal begrænses til ca. 5 liter. 
Diesel: Såfremt dieseltanken er lavet i et materiale som smelter under brand, fx 
aluminium, komposit eller lignende materiale, skal indholdet af diesel i tanken være 
begrænset til max 5 liter. 
Hvis dieseltanken er lavet i et materiale som ikke smelter under brand, fx stål, skal tanken 
være fuld. 
 

http://brs.dk/forebyggelse/brand/driftmaessigeforanstaltninger/reglerogvejledninger/Pages/Reglerogvejledninger.aspx
http://brs.dk/forebyggelse/brand/driftmaessigeforanstaltninger/reglerogvejledninger/Pages/Reglerogvejledninger.aspx
http://www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Love-og-regler-paa-gas-og-vvs/Gasreglementet
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Afstand mellem hver bil skal være mindst en meter. Det svarer til, at bildøren kan åbnes 
helt uden at ramme den næste bil. Odense Congress Center forbeholder sig retten til at 
afvise biler, der ikke er anmeldt. 
 
For ”almindelige” fabriksfremstillede eller typegodkendte biler, kan køretøjets 
polsko/batteri forblive monteret. Andre køretøjer, herunder ikke typegodkendte, må ikke 
stå med spænding på, efter daglig afslutning af messen. 
Køretøjer med ekstern strømforsyning uden ladefunktion, må ikke stå med spænding på, 
efter daglig afslutning af udstillingen. 
Ladning på batterier: området skal indrettes i henhold til DBI forskrift 21, stk. 3.3., om 
anvendelse af motorredskaber i erhvervsvirksomheder. 
Brintkøretøjer må ikke udstilles med brint i tank eller lignende. 
El-biler skal, ved udstilling, have placeret egnet slukningsmateriel på standen. 
 
Runderinger: 
Hvis der på udstillingen er én lastbil, eller flere biler, herunder trækkere uden hænger, 
(mere end 3) skal der etableres vagtordning uden for udstillingens åbningstid. 
 

3.7 Brug af åben ild 
Brug af åben ild, herunder enhver form for levende lys, til dekorativt brug, må ikke 
forefindes på udstillingsstande. 
Brug af åben ild på stande, kan tillades efter skriftlig ansøgning til Odense Congress 
Center. Det er en forudsætning for eventuel tilladelse, at det produkt der skal 
demonstreres, af hensyn til demonstrationens effekt, er afhængig af anvendelse af åben 
ild. På standen skal der placeres egnet slukningsmateriel. 
Brug af åben ild, herunder levende lys, kan normalt accepteres i messecentrets generelle 
serveringsområder, bord-/stoleopstillinger og lignende områder, uden udstillede 
genstande og letantændelige dekorationer. Her kræves ikke yderligere slukningsmateriel. 
Ønskes levende lys på stande skal der ansøges Odense Congress Center om dette. 
 
Brug af bioethanol-pejse og lignende produkter kan tillades, på betingelse af, at de er 
opsat/installeret i henhold til leverandørens anvisning, og at leverandørens øvrige 
sikkerhedsbestemmelser overholdes. Inden for messens åbningstid må der ikke foretages 
nogen form for omhældning. Der må ikke forefindes reservelager for væsker på standen 
og pejsens brandkammer skal overdækkes ved lukketid, såfremt der stadig er væske 
tilbage. På standen skal forefindes egnet slukningsmateriel. 
 

3.8 Overnatning i hallerne af mennesker og dyr 
Der må ikke overnattes i hallerne når disse er i brug til messer, udstillinger eller lignende.  

 
3.9 El-sikkerhed 

Sikkerhedsstyrelsen fører løbende skærpet tilsyn med elinstallationer i lokaler, hvor der 
kan forsamles mere end 150 personer. De bestemmelser som er gældende, gælder også 
for eks. udstillere i lokaler. Overholdes de generelle sikkerhedsbestemmelser ikke, kan 
Odense Congress Center se sig nødsaget til at afbryde el-forsyningen til standen. 
Eventuelle følgeomkostninger i denne forbindelse er Odense Congress Center 
uvedkommende. 
Se i øvrigt regler for elsikkerhed samt Elsikkerhedsloven på: 
http://elsikkerhedsregler.dk/ 

http://elsikkerhedsregler.dk/
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3.10 Særlige standkonstruktioner 
Det er udstillers forpligtelse at sikre, at egen standkonstruktion er i overensstemmelse 
med gældende byggelov. Det gælder især når: 
• du vil bygge en stand i 2-etagers højde 
•  der indgår høje podier i standopbygningen, konstruktioner og lignende, der belastes 
med tungt gods. 
I særlige tilfælde skal du søge om godkendelse hos bygningsmyndighederne. 
Se evt. pkt. 2.13 eller 
https://historisk.bygningsreglementet.dk/file/634901/Transportablerev.pdf 
 
Du bedes altid fremsende tegninger for godkendelse af standopbygning til Odense 
Congress Center. 

https://historisk.bygningsreglementet.dk/file/634901/Transportablerev.pdf
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4. Fødevarer 
 
4.1 Som udgangspunkt er det ikke tilladt at tilberede mad på standen eller servere mad fra 

udefra kommende leverandør i Odense Congress Center. 
 

4.2 Årsagen hertil er bl.a., at Odense Congress Center er ansvarlig for, at de danske 
myndigheders love og regler, herunder miljø- og hygiejnekrav fra 
Levnedsmiddelkontrollen og Bevillingsloven overholdes i hele udstillingsområdet. 

 
4.3 Odense Congress Center skal altid ansøges om tilladelse i forbindelse med servering af 

mad samt udskænkning af drikkevarer på udstillingsområdet. Udlevering af mad samt 
smagsprøver må kun finde sted efter Odense Congress Centers forudgående 
godkendelse. 

 
4.4 Det vurderes og besluttes - i hvert enkelt tilfælde - af Odense Congress Center, og det er 

ene og alene Odense Congress Center, der kan træffe beslutningen om dispensation og 
ingen andre. 

 
4.5  Dispensation 

Der kan dispenseres til udlevering af fødevarer på standen, såfremt en række 
retningslinier og krav er overholdt. Der gælder differentierede krav for dispensation i 
nedenstående tilfælde. 

 
4.6 Tilberedning af mad af færdigforarbejdede råvarer 

Færdigforarbejdede fødevarer er f.eks.: Pølser, bake-off, soft-ice, fabriksforarbejdede 
frostvarer med mere.  
Dispensation til håndtering og servering kan kun gives i tilfælde, hvor udlevering og 
håndtering af fødevarer fra standen udføres af personale med hygiejnekursus. Der skal 
være etableret vand og afløb på standen, fødevarer skal være sporbare tilbage i 
leverandørkæden. Opbevaring af råvarerne på standen skal overholde gældende regler – 
herunder temperatur, rengjorte flader, ingen fødevarer på gulv, osv. 

 
4.7 Tilberedning af mad af ferske råvarer 

Ferske råvarer er f.eks.: Kød, fisk, fars, pandekager, fremstilling af dej. Generelt fødevarer 
med høj bakterierisiko. 
Det er et krav at alle råvarer købes af Odense Congress Center og forarbejdes i Odense 
Congress Centers køkkenfaciliteter af Odense Congress Centers personale. 
 
Ønsker du f.eks. at stege frikadeller på standen skal fars købes via OCC. 
Dispensation til håndtering og servering kan kun gives i tilfælde, hvor udlevering og 
håndtering af fødevarer fra standen udføres af personale med hygiejnekursus. Der skal 
være etableret vand og afløb på standen, fødevarer skal være sporbare tilbage i 
leverandørkæden. Opbevaring af råvarerne på standen skal overholde gældende regler – 
herunder temperatur, rengjorte flader, ingen fødevarer på gulv, osv. 
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4.8  Servering af mad/drikke leveret af ekstern leverandør uden tilberedning 
Mad/drikke leveret af ekstern leverandør er f.eks.: Kagemand, frugt, sandwich, catering af 
enhver art, kaffevogn, med mere. 
Da forespørgsler i denne kategori spænder bredt vil Odense Congress Center vurdere 
kriterierne for dispensation fra forespørgsel til forespørgsel. 

 
4.9  Håndtering af fødevarer inden for bagatelgrænsen 

Fødevarer inden for bagatelgrænsen er f.eks.: Bolcher, peanuts, popcorn, sodavand, og 
lignende. 
Her er det IKKE nødvendigt at søge dispensation ved Odense Congress Center. 

 
 
 
Generelt må der, for alle fødevarer uden for bagatelgrænsen, påregnes et gebyr til Odense 
Congress Center (”prop penge”) i forbindelse med dispensation af mad serveret på 
standen. 
 
 
 
 
Odense Congress Center alene træffer afgørelse om dispensation. 
 



Skiltefrise Skiltefrise

Nabostand Egen stand

45°

250 + 50 cm

250 + 100 cm

250 + 150 cm

250 + 200 cm

250 + 250 cm

45°-reglen ved opbygning 
over standardhøjden på 250 cm:

50%-reglen:
For at en udstiller ikke bliver lukket inde bag en helt lukket væg på den anden side af gangen, 
skal mindst 50% af facadearealet mod hvert gangareal være åbent.

OBS:  Hvis 45°- og/eller 50%-reglen ikke overholdes,  
har arrangørerne ret til at fjerne den ulovlige standopbygning 
for udstillerens regning og risiko.

Hvis standens opbygning  
overskrider den almindelige 
standardhøjde på 250 cm,  
træder 45°-reglen i kraft.

Hvis nabo(er) accepterer  
en forøget byggehøjde,  
skal udstiller fremsende  
en bekræftelse på accepten 
til Odense Congress Center.

45°-reglen gælder både,  
hvor egen stand grænser op 
mod en nabostand  
og mod gangareal.

250 cm

50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm



Standplader er hvide, men farvede plader kan bestilles mod merpris – jf. bestillingsskema 2.  
Farveprøver kan rekvireres på teknik@occ.dk 

 
Stand panels are white, but coloured foil can be ordered by surcharge. Information and prices in order form 2. 

Colour samples can be provided at e-mail: teknik@occ.dk

Stolperne er alu-profil
Stand constructions are made of aluminum profiles

Ørbækvej 350 · DK-5220 Odense SØ · Tel.: +45 65 56 01 00 · Fax: +45 6556 0199 · messe@occ.dk · www.occ.dk

Eksempel på standopbygning 
Example of build up stand

Overligger
Nr. 2003 
Girder: 
No. 2003

Skiltefrise
Nr. 2002 
Sign frieze: 
No. 2002

Standplade
Nr. 2000 
Stand panel: 
No. 2000





 

Generelle oplysninger 
 
Der henvises også til Odense Congress Centers generelle regler og retningslinjer. 
 
Adgangskort  Se under hhv. ”Invitationer” og ”Udstillerkort” på de følgende sider. 

 
Aflæsning   I hallerne er der store porte, som man kan køre direkte til: 

 
Hal A: 5,15 x 4,30 m (b x h) 
Hal B: 4,75 x 4,31 m (b x h) 
Hal C1: 4,74 x 4,44 m (b x h) 
Hal C2: 4,72 x 4,45 m (b x h) 
Hal D: 4,95 x 4,45 m (b x h) 
 
Alle porte ligger i niveau, der er ingen trin eller forhindringer, så alt materiel 
kan rulles direkte ind på standen. 
 
Bemærk venligst, hvilken udstillingshal din stand er placeret i 
og kør direkte til de respektive porte A, B, C1, C2 eller D – Se halplan. 
 
Forsendelser til standen SKAL mærkes/adresseres med følgende: 
 
VVS’19 
Hal‐ og standnr. (dette fremgår af jeres kontrakt) 
Firmanavn 
c/o Odense Congress Center 
Ørbækvej 350 
DK‐5220 Odense SØ 
 
Såfremt messegods ikke er korrekt mærket i henhold til ovenstående 
forbeholder vi os retten til at afvise det fremsendte gods. 
Vi gør opmærksom på, at vi ikke kvitterer for modtagelse 
men kun anviser fragtfører, hvor stand arealet er placeret. 
 
Hvis du ønsker assistance ved fragt, messespedition, af‐ og pålæsning samt 
opbevaring af tom emballage bedes du kontakte: 
 
ST Messe Logistik 
Att. Steen Thorvaldsson 
Mobil: 22 96 81 83 
E‐mail: messe@stml.dk 
 

Alarm  Uden for åbningstiderne og når alle døre er lukkede, tilsluttes hallerne alarm. 
Vi henleder dog opmærksomheden på afsnittet vedrørende ”Forsikring”. Al 
stand materiale udstilles og henstår for ejers/ udstillers egen regning og risiko. 

 
Annoncering 
(Egen) 

VVS’19‐logoer til udstillernes egne annoncer, mailsignaturer m.m. kan downloades 
fra: www.vvs‐messen.dk under ”Udstillere – Download”.  
 

Arrangørkontor  Er beliggende i lokale 21 på 1. sal. – opgang via Vandrehal 1. 
 



 

 
Bespisning for udstillere, 
stand‐personale og 
besøgende 

I forbindelse med messen er der forskellige muligheder for forplejning dels under 
opbygning og dels under selve messen. 
 
I løbet af januar måned fremsendes yderligere information omkring bestilling af 
forplejning ifm. VVS‐messen.  
 

Bestilling af stand 
opbygning, teknik og 
inventar 

Ønsker du at bestille stand materialer, teknik, inventar, AV‐udstyr m.m., kan dette 
ske ved indsendelse af bestillingsskemaer. 
 
Indsend standskitsen ved bestilling, og angiv placering af udstyr således, at dette 
bliver anbragt korrekt. 
 
Husk at angive stand nummer på nabo(er) på skitsen, så vi har mulighed for at se 
hvilken vej standen vender. 
 
Kontakt Teknisk Service vedrørende alle tekniske spørgsmål.  
Tlf.: 65 56 02 84 eller e‐mail: teknik@occ.dk 
 
Alle bestillinger skal være os i hænde senest 18. februar 2019. 
 
Ved bestilling efter denne dato pålægges et ekspeditionsgebyr på 25 %. 
 
Har du problemer med denne deadline, så kontakt Odense Congress Center for 
eventuel aftale om senere levering. 
Se i øvrigt under ”Vigtige datoer og tider”. 
 

Bil(er) / varevogn(e)  
 

Er der motorkøretøjer på standen, skal dette anmeldes til Odense Congress Center. 
Deadline 18. februar 2019 af hensyn til planlægningen. 
 
Benzin: Mængden af brændstof i køretøjet skal begrænses til max 5 liter. 
Diesel: Såfremt dieseltanken er lavet i et materiale som smelter under brand, f.eks. 
aluminium, komposit eller lignende materiale, skal indholdet af diesel i tanken 
være begrænset til max 5 liter. 
Hvis dieseltanken er lavet i et materiale som ikke smelter under brand, fx stål, skal 
tanken være fuld. 
 
Afstand mellem hver bil skal være mindst en meter. Det svarer til, at bildøren kan 
åbnes helt uden at ramme den næste bil.  
 
For ”almindelige” fabriksfremstillede eller typegodkendte biler, kan køretøjets 
polsko/batteri forblive monteret. Andre køretøjer, herunder ikke typegodkendte, 
må ikke stå med spænding på, efter daglig afslutning af messen. 
Køretøjer med ekstern strømforsyning uden ladefunktion, må ikke stå med 
spænding på, efter daglig afslutning af udstillingen. 
Ladning på batterier: området skal indrettes i henhold til DBI forskrift 21, stk. 3.3., 
om anvendelse af motorredskaber i erhvervsvirksomheder. 
Brintkøretøjer må ikke udstilles med brint i tank eller lignende. 
El‐biler skal, ved udstilling, have placeret egnet slukningsmateriel på standen. 
 
Odense Congress Center forbeholder sig retten til at afvise biler, der ikke er 
anmeldt. 



 

 
Runderinger: 
Hvis der på udstillingen er én lastbil, eller flere biler, herunder trækkere uden 
hænger, (mere end 3) skal der etableres vagtordning uden for udstillingens 
åbningstid. 
 

Blomster 
 
 
 
 
 
 
 
”Blå time” 

Odense Congress Center har eget ”Blomstergalleri”. Her er der mulighed for at 
forudbestille og købe store grønne planter samt blomster til udsmykning af 
standen. 
 
Blomstergalleriet er beliggende i Rød Foyer ved Vandrehal 1 og har åbent  
tirsdag 7. maj mellem kl. 10.00 og 18.00. 
 
 
Der afholdes uformelt ”networking / udstiller komsammen”, hvor Odense Congress 
Center er vært. Der serveres lidt let tapas samt øl, vand og vin. 
 
Onsdag den 8. maj kl. 16.30 – 18.00 
Torsdag den 9. maj kl. 16.30 – 18.00 
 
Separat invitation følger ‐ alle er velkomne. 
 

Brand  Beredskab Fyn kræver, at flaskegasanlæg skal godkendes, og at der ikke må 
anvendes papir, lærred, hessian eller andre letantændelige eller brandbare stoffer, 
medmindre disse er imprægnerede mod brand efter nærmere godkendelse af 
Beredskab Fyn. Brandfarlige væsker og celluloidvarer må kun forefindes efter 
beredskabets særlige tilladelse. Godkendelse og yderligere oplysninger ved 
henvendelse til Odense Congress Center. Se i øvrigt Regler og Retningslinjer 1‐4. 
 

Forsikring  Odense Congress Center påtager sig ikke noget ansvar (hverken direkte eller via 
forsikring) for det udstillede materiel. Vi anbefaler, at du kontakter dit firmas 
forsikringsselskab med hensyn til forsikring af egne eller lejede udstillingsgen‐
stande. 
 

Frokost  Se under ”Bespisning”. 
 

Hotel  Odense Congress Center har et dejligt hotel med 109 lyse værelser direkte i 
forbindelse med udstillingshallerne. 
 
Se mere på www.hotelodense.dk eller ring på tlf.: 65 56 01 00 for at høre 
nærmere. 
 

Internet  Skal du lave demonstrationer på din stand, som kræver adgang til internet – 
anbefaler vi, at du bestiller kablet internetadgang. 
 
Via bestillingsskemaerne kan du bestille såvel kablet samt trådløst internet til dit 
standareal. 
 
Skal du blot tjekke dine mails, vil du kunne benytte det åbne netværk i OCC. 
 

Intern transport  Vi anbefaler udstillerne – så vidt muligt – selv at medbringe sække‐ eller 
rullevogne. 
 



 

Såfremt du har store udstillingsgenstande, der ikke kan transporteres ad de på 
halplanen indtegnede gange, bedes du kontakte ST Messe Logistik senest fredag  
den 5. april 2019. 
 

Invitationer til besøgende  Til invitation af såvel nuværende som potentielle kunder fremstilles en elektronisk 
invitationsfolder, som fremsendes jer via e‐mail ‐ uden beregning – primo marts. 
Invitationsfolder med firmalogo kan bestilles. Se afsnit omkring ‐ 
”Markedsføringsmuligheder”. 
 
Vi gør opmærksom på, at der ikke bliver debiteret for entréafgift for de besøgende. 
 

Katalog  Messekataloget er igen i år online. Ligger klar på www.vvs‐messen.dk fra 1. marts 
til ultimo maj 2019. 
 
For yderligere information jf. hjemmesiden – pkt. Messekatalog. 
 

Konference‐ og 
mødelokaler 

Der er mulighed for at leje separate møde‐ og konferencelokaler. Kontakt Odense 
Congress Centers konferenceafdeling på tlf.: 65 56 03 50 for nærmere information. 
 

Købekort  Der er mulighed for at købe i cafeteria og restaurant/hotel med samlet afregning 
på faktura efter messen. Dette kræver registrering og udlevering af et købekort. 
Købekortet forudbestilles og udleveres ved henvendelse til Teknisk Service. Se 
bestillingsskema. 
 

Købmandsordning  Fra købmandsservice, som findes i forbindelse med Teknisk Service, har du 
mulighed for at købe diverse købmandsvarer. 
Se bestillingsskemaer. 
 
Under messen d. 8. – 10. maj vil købmandsvarer, der bestilles inden kl. 16.00, blive 
leveret til standen inden messestart den følgende dag. 
 
Åbningstiderne for købmandsservice er følgende: 
 
Tirsdag den 7. maj kl. 08.00 ‐ 18.00 
Onsdag den 8. maj kl. 07.30 – 17.00 
Torsdag den 9. maj kl. 07.30 – 17.00 
Fredag den 10. maj kl. 07.30 – 16.00 
 

Kørsel i hallerne  Kørsel med biler må kun ske efter særlig aftale. Parkering i hallerne er forbudt. Kun 
kortvarig af‐ og pålæsning er tilladt. Se også under ”Bil(er) / varevogn(e) på 
standen”. 
 

Logoer 
 

VVS’19‐logoer til udstillernes egne annoncer, mailsignaturer m.m. kan downloades 
fra: www.vvs‐messen.dk under ”Udstillere ‐ Download”.  
 

Messegods  Aftale om levering af messegods skal laves direkte med ST Messe Logistik,  
att. Steen Thorvaldsson, mobil 22 96 81 83 
e‐mail: messe@stml.dk 
 
Messegods SKAL være afhentet senest tirsdag den 14. maj 2019 kl. 16.00. 
 

Netværksaften 
 

Afholdes onsdag den 8. maj kl. 19.00 – 23.30. Her er der mulighed for at møde 
kollegaer fra branchen i mere afslappede og festlige omgivelser.  



 

 
 
 
Opbygning / nedtagning 
af stand 

Der bliver sørget for underholdning og lækker mad. Separat invitation følger – 
tilmelding er nødvendig. 
 
Evt. afhentning af messegods aftales direkte med ST Messe Logistik på 
tlf. :22 96 81 83, messe@stml.dk.  
Husk at lave aftale med ST Messe Logistik (se ovenfor) eller andre fragtførere om 
afhentning af gods samt at mærke forsendelsen tydeligt. 
 
 

Opbygningsregler  Læs venligst afsnittet ”Regler og retningslinjer”. 
Vær særlig opmærksom på reglerne vedr. lukning af facader mod gangarealer, høje 
vægge eller lignende samt overdækning af stande. Vi anbefaler, du indsender 
tegning af din stand opbygning for godkendelse.  
 
Godkendelse af stand sendes til: teknik@occ.dk hurtigst muligt men ikke senere 
end 18. februar 2019. 
 

Parkering  Der er fri parkering for udstillere og gæster til VVS’19. 
 
For udstillere og deres stand personale er der reserveret et udstillerområde. Dette 
er forbeholdt personbiler. Vare‐, og lastvogne samt trailere har ikke adgang til 
området under messen. 
Ved indkørsel til området udleveres P‐bevis, som skal udfyldes og lægges synligt i 
bilens forrude. Hvis udstiller området er fyldt op, henviser vi til de øvrige 
almindelige P‐pladser omkring messecentret. 
– Se kørsels‐ og parkeringsvejledning.  
 

Porte og døre  Porte og døre i messecentret må ikke spærres, og evt. plombering må ikke fjernes. 
 

Presselokale  Mødelokale for fagpressen / medier / journalister er beliggende i lokale 21 på 1. 
sal. Opgang via Vandrehal 1. 
 

Presseservice  Bliv profileret i fagbladene forud for VVS’19. I samarbejde med KommPress har vi 
oprettet en presseservice for udstillere. Indsend jeres pressemeddelelser til Sofie 
Vejlmark Andersen på: sa@kommpress.dk, som sørger for at sende disse videre til 
fagpressen. 
 

Restaurant  Vil fremgå af den samlede oversigt for forplejning, som fremsendes i løbet af januar 
måned. 
 

Stande med 1. sal/ 
overdækning 

Vigtigt, læs afsnittet ”Regler og retningslinjer”. Se især regler vedr. brand og 
sikkerhed samt afsnittet omkring særlige stand konstruktioner. 
 

Teknisk Service  ”Teknisk Service” er udstillernes servicecenter før, under og efter messen. Her 
besvares alle spørgsmål og ønsker i forbindelse med opbygning og gennemførelse 
af messen.  
 
Teknisk Service er placeret i Vandrehal 2 mellem Hal A og C, og åbningstiden for 
Teknisk Service, følger opbygnings‐ messe‐ og nedtagningstider. Dog er der enkelte 
dage begrænset åbningstid.  
Ordrekort på bestilte tekniske ydelser vil blive omdelt til alle stande. Ordrekortet 
skal underskrives og afleveres til Teknisk Service (se åbningstider under 
”Deadlines”) inden messen lukker fredag den 10. maj kl. 15.00. 



 

 
Åbningstider  Messen er åben for publikum som følger: 

Onsdag den 8. maj 2019  kl. 8.30 – 16.00 
Torsdag den 9. maj 2019  kl. 8.30 – 16.00 
Fredag den 10. maj 2019  kl. 8.30 – 15.00 
 
Udstillere har adgang til stand arealet én time før samt én time efter åbningstid. 
 

Udstillerkort  Alle udstillere og stand personale på VVS’19 skal registreres elektronisk, hvorfor I 
primo marts måned vil modtage et link til registrering. Det er vigtigt I er 
omhyggelige med at få registreret alle der vil være på standen under messen. 
 
Når I har registreret Jer ‐ modtager I bekræftelse pr. SMS og mail – medbring en af 
disse når I ankommer til messen. Bekræftelsen skal scannes, for at I kan printe 
jeres udstillerkort. 
 
I Vandrehal 2 ved Teknisk Service er der opstillet PC’er og printer til udskrift af 
udstillerkort. 
 
Et godt råd: kommer I dagen før messen, så sørg for at få printet kortene i god tid, 
da der erfaringsmæssigt er stor søgning lige op til messen åbner. 
 
Udstillerkort skal bæres synligt under messen, da dette fungerer som adgangstegn 
for udstillere og stand personale under messen. 
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Messe   VVS’19 Stand nr.  
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Herefter pålægges priserne 25 %.    ____________________________________ 
Husk kopi til eget brug!    Dato, firmastempel og bindende underskrift 
 

Med denne underskrift bekræfter jeg at have læst og forstået 
                                                                                                                          OCC´s retningslinjer, som beskrevet her. 

 
 
 
 
 

 

www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Standskitse 1 
 

Indtegn skitse af standen nedenfor.  
Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af.  
 
Vi ønsker at benytte Odense Congress Centers standmateriel: 
Standvægge:  Ja    Nej Skiltefriser:  Ja    Nej 
 
Standens dimensioner: _______ x ________ m. Hver tern = 1x1 m 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
NB. Lofthængte installationer kan afvige med op til 30 cm. 
 
 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Symboler 1.1 
 

Symboler til brug på standskitse, skema 1.  

 
 

Opbygning El og Teknik 

 

 
Standvæg, jf. skema 2, nr. 2000 + 2001 

 

Gulvmonteret stikkontakt 230V, max 
1,5kW, jf. skema 4, nr 4000 + 4001. 

 Åben side 
 

Strøm 400V 16 Amp, jf. skema 4, nr. 
4008. 

 Skiltefrise, jf. skema 2, nr. 2002 og  
skema 3.1 for tekst til skiltefrise 

 

Strøm 400V 32 Amp, jf. skema 4, nr. 
4010. 

 Overligger, jf. skema 2, nr. 2003 
 

Strøm 400V 63 Amp, jf.skema 4, nr. 4012.  

 
Dør med lås, jf. skema 2, nr. 2018 

 
Spotlight på arm, jf. skema 4, nr. 4004. 

 Garderobeforhæng, jf. skema 2, nr. 2019  
 

Døgnstrøm, jf. skema 4, tillæg til nr. 4000 
+ 4009 + 4011 + 4013 

 

VVS og Trykluft 

 

 

Angiv L for loftmontage 

L , L , L , L  

 
Vand, jf. skema 4.1 

 

LED 80W loft, jf. skema 4, nr. 4006 

 
Afløb, jf. skema 4.1, nr. 4030 + 4031+ 4032   

 
Køkkenelement, jf. skema 4.1, nr. 4030 + 
4031 

Wirer 

 
Trykluft, jf. skema 4.1, nr. 4033 + 4034 

 

Wire Banner, jf. skema 4, nr. 4015 

Internet 
 

Wire 50 kg, jf. skema 4, nr. 4016 

 
Internet, jf. skema 5, nr. 5203 

 

Kædetalje 150 kg, jf. skema 4, nr. 4017 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Opbygning af stand 2 
 
Standopbygning, leje inkl. montering 

Nr. Antal Cobra Expo  Kr. I alt 
2000  Standplade, hvid folieplade, 0,6 cm x 100 cm x 250 cm   320,-  
2002  Løbende meter skiltefrise, 26 cm høj                                160,-  
2003  Løbende meter overligger                                                 75,-  

 
Tillæg for standmaterialer med farvede foliesider 

Nr. Antal Foliefarver standard. Farveprøver kan rekvireres på: teknik@occ.dk Kr. I alt 
2006  Pr. side standplade  295,-  
2007  Pr. løbende meter skiltefrise  95,-  

 
Tilbehør 

Nr. Antal  Kr. I alt 

2010  Hylde, metal hvid inkl. hyldebærer 
Kan KUN bestilles, hvis standen har friser (stabilitet) 125,-  

2011  Skrå brochurehylde, metal hvid, inkl. hyldebærer 
Kan KUN bestilles, hvis standen har friser (stabilitet) 125,-  

2012  Ophængningsbøjle 105,-  
2014  Garderobeophæng 135,-  
2015  Lille garderobeophæng 65,-  
2018  Dør med lås (Nøgle afhentes i Teknisk Service)          695,-  
2019  Leje og montering af forhæng, 1 meter bred (Grå)                215,-  
2021  S-krog til ophængning (afhentes i Teknisk Service) 5,-  
2022  Lille ophængsbøjle, ca. 10 cm (afhentes i Teknisk Service) 10,-  
2023  Stor ophængsbøjle, ca. 20 cm (afhentes i Teknisk Service) 15,-  
2024  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Tæppe og rengøring 3 
 
Køb af tæppe, inkl. pålægning, afdækning med plastfolie, aftagning og bortskaffelse 

Nr. Antal Farveprøver kan rekvireres på: teknik@occ.dk Kr. I alt  

3016  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m²  
Farve: Rød 80,-  

3017  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² 
Farve: Blå 80,-  

3018  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² 
Farve: Grøn 80,-  

3019  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² 
Farve: Grå 80,-  

3020  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² 
Farve: Sort (Flecked black) 80,-  

3021  Vi pålægger egen gulvbelægning, ja ____    Nej ____   
3022  Fjernelse af eget pålagt tæppe, inkl. forbrændingsafgift, pr. m² 80,-  
3015  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
Ved større antal m² (over 100 m²) kontakt venligst messeafdelingen for tilbud: teknik@occ.dk 
 
 
Der er mulighed for, mod merpris, at bestille speciel tæppefarve til din stand. 
Kontakt messeafdelingen for muligheder og tilbud: teknik@occ.dk 
 
 
 
Rengøring - (omfatter ikke udstillingsgenstande samt evt. baglokale) 

Nr. Areal 
m2 

Rengøringen udføres om morgenen på de bestilte datoer. Kr. 
pr. dag I alt DATO DATO DATO DATO DATO 

4022  

Støvsugning af synligt frit gulvtæppe, samt tømning af 
papirkurve.   
Plastafdækning FJERNES af udstiller inden rengøring. 
Papirkurv skal være synlig for rengøringen. 

8,- pr. m²  

4023  Gulvvask, samt tømning af papirkurve. 
Papirkurv skal være synlig for rengøringen. 10,- pr. m²  

Alle priser er ekskl. moms 
                                                                                                                                                                  Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant  

Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Frisetekst  3.1 
 

 

Skiltefriser (tekst og logo) 
Nr. Antal Bundfarve modehvid Kr. I alt 

3010  Friseprint pr. lb. meter frise (minimum hele friselængder) 195,-  

3011  
Bannere til montage på Odense Congres Centers 
standvægge. Bredde: 1 – 12 meter.. Højde. 2,5 meter.  
Kontakt: teknik@occ.dk  for eksempler og priser. 

  

 
Angiv skriftfarve                   □   Sort            □  Hvid            □  Andet/Farvekode: ___________________ 
 
Angiv bundfarve                   □   Sort            □  Hvid            □  Andet/Farvekode: ___________________ 
   
Angiv skrifttype                    □   Arial            □  Times          □  Andet/Font: ________________________  
    

Alle friser printes i CMYK 
Logo/tekst til skiltefrise 
Skrifthøjde 14 cm. Synligt plademål 16 cm. Skiltehøjde inkl. aluminiumskelet på 2 x 5 cm er 26 cm. 
Bemærk, logo kan med fordel fremsendes. Pris pr. meter er inkl. logo print og 4 farve tryk. 
 
Logo bedes fremsendt som vektorgrafik. 
Færdige filer (PDF’er) bedes navngivet så præcist som muligt. (Firmanavn/standnummer/mål). 
 
 
 
Angiv logo placering        □ Venstre          □  Centreret         □  Højre 
(lav evt. skitse over friserne, 
angiv antal af logo pr. meter) 
 
Højde:  
17,4 cm   
Bredder: 
2 meter frise = 194,9 cm 
3 meter frise = 291,7 cm 
4 meter frise = 194,9 cm x 2 (Delt i 2 af aluprofil) 
5 meter frise = 245,8 cm x 2 (Delt i 2 af aluprofil) 
6 meter frise = 291,7 cm x 2 (Delt i 2 af aluprofil) 
Færdige filer leveres som højtopløselige pdf filer i min. 100 dpi 1:1 
Bemærk: Der skal beregnes 7 mm til beskæring hele vejen rundt (synligt plademål er 16 cm) 
Filer mailes inden deadline til: teknik@occ.dk 

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
mailto:teknik@occ.dk
mailto:teknik@ose.dk


 

2019/1 

Messe   VVS’19 Stand nr.  
Firma  CVR nr.   
Adresse  
Postnr. & by  
Faktura e-mail  
Kontaktperson  Telefon  
E-mail  Mobil   
EAN-lokationsnr. SKAL udfyldes af alle offentlige inst.  

 
Deadline for bestilling: 18. februar 2019 
Herefter pålægges priserne 25 %.    ____________________________________ 
Husk kopi til eget brug!    Dato, firmastempel og bindende underskrift 
 

Med denne underskrift bekræfter jeg at have læst og forstået 
                                                                                                                          OCC´s retningslinjer, som beskrevet her. 

 
 
 
 
 

www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk 
El, lys og teknik 

  4 
El, lys og teknik 

Nr. Antal  Kr. I alt 
4000  Gulvmonteret stikkontakt 230V max. 1,5 kW 775,-  
4001  Loftmonteret stikkontakt 230V max. 1,5 kW 895,-  
4002  Døgnstrøm 230V – tillæg til 4000 / 4001 385,-  

4004  
LED spotlight på arm, inkl. strøm 
Angiv placering på skema 1 
 – OCC anbefaler 1 stk. spot pr. 3 m2 
≈ ca.60W halogen.Kan monteres på standvægge- og skiltefriser. 

290,-  

4006  
LED lampe 80W, nedhængt fra loft  
Angiv placering på skema 1  
– OCC anbefaler min.  1 stk.  LED 80W pr. 9 m2 (spredning ca. 3x3 m). 
≈ ca.1000W halogen. Kan ikke monteres på skiltefrisen 

890,-  

4008  Etablering af 400V 16 Amp. (10 kWh) CEE stik 2.450,-  
4009  Døgnstrøm 400V 16 Amp. – tillæg til 4008 995,-  

4024  Sikringsboks. 16 Amp. (inkl. 10 kWh)  – tillæg til 4008 
 4 stik med 230V  2.150,-  

4010  Etablering af 400V 32 Amp. (20 kWh) CEE stik 3.850,-  
4011  Døgnstrøm 400V 32 Amp. – tillæg til 4010 1.750,-  
4014  Loftmontering af 400V – tillæg til 4008 / 4010 950,-  
4012  Etablering af 400V 63 Amp. (40 kWh) CEE stik 5.650,-  
4013  Døgnstrøm 400V 63 Amp. – tillæg til 4012 3.500,-  
4025  Loftmontering af 400V – tillæg til 4012 1.800,-  

4015  
Wire nedhængt fra loft inkl. wirelås. 
Lås afhentes i Teknisk Service 
KUN TIL ENKELT BANNER *) Angiv placering på skema 1*) 

505,-  

4016  
Wire nedhængt fra loft. Pr. wire max. 50 kg i lodret træk 
Inkl. wirelås og sikring af wire. Wirelås afhentes i Teknisk Service 
KAN IKKE BRUGES TIL RIG, MINIRIG OG LYSSKINNER 
Angiv placering på skema 1. 

950,-  

4017  
Kædetalje inkl. rigning max. 150 kg pr. stk. 
Taljepakke er inkl. sikkerhedswire, rundslæng til ophængning af rig, 
sjækkel og pose. Godkendt rundslæng SKAL bruges til ophæng. 
ENESTE TILLADTE TIL RIG. Angiv placering på skema 1 

2.050,-  

4020  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   
Alle priser er ekskl. moms 

Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 
*) Skal wire bruges til ophængning af banner, fremsendes banner medfølgende kopi af dette skema. Husk at bestille lifthjælp på skema 4.2, nr 
4040. Sendes til Odense Sport & Event, att. Messeafdelingen, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 
OBS! Angiv hvor højt underkanten af banneret skal hænge fra gulvet_______________ 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk VVS og trykluft 4.1 
 

VVS-installation og trykluft 
Indtegn VVS og trykluft på skema 1. Jf. symboler på skema 1.1  
(Monteres fra gulvkanaler – Kontakt messeafdelingen for tegning: teknik@occ.dk  
Tekniker bestilles via skema 4.2 

Nr. Antal  Kr. I alt 

4030  
Køkkenelement 60 x 90 med vask, koldt vand samt afløb 
Ø65 mm.  
Inkl. vandforbrug og vandafledningsafgift 

3.650,-  

4031  
Køkkenelement 60 x 90 med vask, koldt og varmt vand 
samt afløb Ø65 mm 
Inkl. vandforbrug og vandafledningsafgift 

4.200,-  

4032  

Etablering af koldt vand ½” Ballofix og afløb Ø65 mm 
Inkl. vandforbrug og vandafledningsafgift 
For tilslutning af eget/medbragt udstyr, husk at bestille VVS tekniker, da 
tilslutning ikke er inkl. i pris. 
Opsætning og teknikerassistance faktureres til timepris. Jf. skema 4.2, nr. 
4043 + 4044 

2.625,-  

4033  

Etablering af trykluft inkl. 100 l./min. Cejn lynkobling 
(max. 8 bar) 
For tilslutning af eget/medbragt udstyr, husk at bestille Trykluft 
tekniker, da tilslutning ikke er inkl. i pris.  
Prisen er inkl. kontrol sammen med udstiller ved aflevering 
*- læs også nedenfor  
Opsætning og teknikerassistance faktureres til timepris. Jf. skema 4.2, nr. 
4043 + 4044  

2.065,-  

4034  Tillæg for trykluft udover 100 l./min.(trykluft i alt _____l)  
Pr. 100 l./min. 515,-  

4054  Tillæg for trykluft over 8 bar. 
Max 16 bar muligt, max mulighed for 300 l. Antal bar _____ 1.625,-  

4037  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   
 

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

Ved bestilling inden deadline er udstyret inkl. kørsel, levering og afhentning på standen. For bestillinger efter dette tidspunkt må 
påregnes ekstra omkostninger til kørsel o.lign. 
 
VIGTIGT vedr. Trykluft! Vi leverer altid det ønskede tryk (bar) – husk derfor korrekt dimensionerede slanger efter tilkobling.  
Desuden skal udstiller altid sørge for at have både filter og vandudskiller monteret for at imødegå evt. urenheder.  
I forbindelse med etablering af trykluft vil Fyns Trykluft sammen med udstilleren gennemgå og tjekke bl.a. dugpunkt 
ved aflevering.  Venligst oplys herunder navn og kontaktoplysninger på den person, som er ansvarlig på standen.  
 
Navn 
 

Tlf./Mobil 

 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
mailto:teknik@occ.dk
mailto:teknik@occ.dk


 

2019/1 

Messe   VVS’19 Stand nr.  
Firma  CVR nr.   
Adresse  
Postnr. & by  
Faktura e-mail  
Kontaktperson  Telefon  
E-mail  Mobil   
EAN-lokationsnr. SKAL udfyldes af alle offentlige inst.  

 
Deadline for bestilling: 18. februar 2019 
Herefter pålægges priserne 25 %.    ____________________________________ 
Husk kopi til eget brug!    Dato, firmastempel og bindende underskrift 
 

Med denne underskrift bekræfter jeg at have læst og forstået 
                                                                                                                          OCC´s retningslinjer, som beskrevet her. 

 
 
 
 
 

www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk 
Assistancebestillinger 

Lift, medhjælp, elektriker, VVS, trykluft  4.2 
 

Assistancebestillinger 
Nr. Antal Der afregnes for minimum  Priser pr. ½ time Kr. I alt 

4040  Leje af lift inkl. liftfører *) (min. ½ time) 445,-  
4041  Leje af medhjælper (halarbejder) (min. ½ time) 275,-  
4042  Leje af elektriker (min. ½ time) 355,-  
4043  VVS tekniker (min. 1 time) 680,-  
4044  Trykluft tekniker (min. ½ time) 340,-  

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
 

*) Lifthjælp til ophængning af banner. Bannerne bedes være fremsendt inden 14 dage før messens afholdelse. Angiv højde fra gulv til 
bannerets underkant på skema 4. 
 
Truckassistance til af-/pålæsning bestilles ved OCC’s messespeditør, ST Messe Logistik, tlf.: 2296 8183. E-mail: messe@stml.dk. 
ST Messe Logistik har kontor ved Odense Congress Center. 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Internet opkobling 5 
 
Kablet bredbåndsforbindelse                     Husk at bestille 230V! 

Nr. Antal  Kr. I alt 

5203  

Kablet opkobling til PC 
Leveres med tilslutningskabel til 1. stk. PC eller anden enhed. 
Netværk: Dynamisk 4/4 Mbit/s til 1 stk. PC inkl. fri trafik. 
RJ-45 netværkskabel fremført til placering efter eget ønske.  
Der medfølger ikke switch – denne skal bestilles separat. 
Inkl. kabling, teknisk assistance og nedtagning af OCC’s servicetekniker. 
Angiv ønsket placering på skema 1 

1.600,-  

5204  Opgradering af kablet opkobling til 8/8 Mbit 500,-  
5206 

  For opgradering til højere hastighed end 8/8 Mbit 
Kontakt venligst: teknik@occ.dk   

5207  Switch tilslutningsboks for op til 8 stk. PC inkl. strøm 
Kan bruges sammen med 5203 400,-  

 
Trådløs bredbåndsforbindelse – OBS: Kode afhentes i Teknisk Service 

5301  
Trådløs opkobling 
Etablering af eget trådløst netværk til stand. 4/4 Mbit forbindelse. 
Tilslutning af op til 5 enheder. 
OBS: kode afhentes i Teknisk Service. 

1.000,-  

5302  Opgradering for tilslutning af 10 enheder 500,-  
5303  Opgradering af trådløs opkobling til 8/8 Mbit 500,-  

5304  For opgradering til højere hastighed end 8/8 Mbit  
Kontakt venligst: teknik@occ.dk 

 
  

 
Kabler m.m. OBS: Afhentes i Teknisk Service. 

5208  Netværkskabel maks. 10 m –  100,-  
5213  Netværkskabelsamler (RJ45 hun/hun samler) 50,-  
5214  VGA kabel maks 3 m.  120,-  
5215  HDMI kabel, 3 eller 5 m 175,-  

5400  Pris pr. ½ time bredbåndsservice udover ovennævnte. 
Min. ½ time 300,-  

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
For yderligere information læs venligst vedlagte ”Internet på Odense Congress Center” 
 
For supplerende oplysninger venligst kontakt vores Tekniske afdeling på tlf.: 2372 3195. 
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Internet på OCC 
Bilag til teknikbestillingsskema 5 

 
Netværk på OCC: 
Der er følgende muligheder for at tilkøbe internetopkoblinger på OCC: 

 
- Kablet internet opkobling, som giver den største driftsmæssige sikkerhed. I bør vælge dette hvis der skal 

streames større filer fra nettet (eks. fra Youtube, firmaets eget netværk eller lignende). 
 

- WiFi opkobling til standen – lukket netværk med egen kode. Bemærk dog, at vi ikke kan garantere for 
frekvensstøj fra andre elektroniske produkter i hallen, hvorfor der kan forekomme lejlighedsvise udfald. 

 
Specifikation: 
Odense Congress Centers net er bygget op omkring en 250 Mbit/s internetforbindelse. Vi tilbyder ét eller flere V-
lan med hastighed fra 4 Mbit/s ind- og udgående trafik. Der tildeles automatisk IP-adresser. 
 
Det er muligt at tilkøbe ekstern/direkte IP adresse, som ”går udenom” vores firewall. Ved bestilling af dette er det 
vigtigt, at I oplyser kontaktperson og e-mail på kontaktperson, så vi kan koordinere direkte med rette 
vedkommende. 
 
Alle opkoblinger er inkl. fri trafik. Forbindelsen inkluderer ikke konfiguration af udstillers udstyr. 
 
Forholdsregler: 
Vi er glade for, at du vil benytte vor Internet opkobling, men for at sikre det bedst mulige resultat for alle samt at 
sikre mod virus- og hackerangreb må vi stille krav om: 
 
1.  At enhederne (PC’ere, tablets og/eller smartphones) er forsynet med opdateret antivirusprogram. 
2. At der inden ankomst til Odense Congress Center er gennemført antivirusscan af enhederne. 
 
Sikkerhed: 
Alle tilsluttede computere vil være koblet op ”bag” en firewall, som løbende bliver opdateret, men Odense 
Congress Center fralægger sig ethvert ansvar for eventuel skade eller tab lidt i forbindelse med fjendtlig 
indtrængen (f.eks. hacking eller virus) på de tilsluttede enheder. 
 
OBS! For altid at have størst mulig båndbredde til rådighed og for sikring af et seriøst netværk som helhed, er der 
lukket af for bestemte emner/internetsider, som ingen relevans har i forhold til arrangementet. 

 
 

For supplerende spørgsmål venligst kontakt vor Tekniske Afdeling på e-mail teknik@occ.dk 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk AV udstyr 5.1 
 
AV-udstyr 

Nr. Antal Dage Udstyr Pris 1 dag Pris 2-5 
dage. 

5116   32” LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttalere, Fuld HD. 
Til data og videosignal. Skærmmål 69 x 50 cm. 1.700,- 2.600,- 

5118   49" LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttaler, fuld HD 1080p opløsning. 
Til data og videosignal. Skærmmål 109 x 63 cm 2.300,- 3.500,- 

5119   55" LED skærm inkl. gulvstander og højttaler, fuld HD 1080p opløsning. 
Til data og videosignal. Skærmmål 125 x 72 cm 2.900,- 4.400,- 

5120   65" LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttaler, fuld HD 1080p opløsning,  
Til data og videosignal. Skærmmål 155 x 92 cm 3.700,- 5.500,- 

5121   80" LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttaler, fuld HD 1080p opløsning,  
Til data og videosignal. Skærmmål 177 x 100 cm 6.100,- 9.200,- 

5122   98" LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttaler, UHD / 4K  
Til data og videosignal. Skærmmål 217 x 122 cm 12.000,- 18.000,- 

5123   Laptop PC, 15” inkl. Windows Office pakke. Kunden tilslutter selv. 850,- 1.700,- 

5124   Projektor inkl. lærred 203 x 203 cm, fuld HD, 4000 ANSI lumen 3.000,- 5.400,- 

5125   Projektor inkl. lærred 310 x 180 cm, fuld HD, 6000 ANSI lumen 5.000,- 9.000,- 

5126   Rammelærred 310 x 180 cm (16:9 lærred) 1.100,- 1.650,- 

5129   2 aktive højtalere inkl. mixer 1 stk. trådløs mikrofon 2.100,- 3.600,- 

5131   Lille aktiv højttaler, Input PC  600,- 1.000,- 

5135   Scenepodie 1 x 2 meter inkl. inddækning, 20 - 80 cm højde, belastning 750 kg. Pr. 
podie. Kan sammenbygges til valgfri størrelse. 400,- 600,- 

5140   2,9 mm. Indendørs LED – modulopbygget, kan monteres på gulv samt fra loft Spørg efter pris 

5134   Pris pr. ½ time opsætning/montering/teknikerassistance. (min. ½ time) 300,- 

5044   Diverse AV-udstyr f.eks. touch skærme, rig med videre Spørg efter pris 

Lysrig med lamper kan leveres pr. løbende meter. Kontakt AV-CENTER for tilbud. Husk at inkludere ophæng af rig (se skema 4). 
Alle priser er ekskl. moms 

Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 
 

Priserne omfatter levering,opsætning ( standard opsætning op til en time) og afhentning på standen samt forsikring. Teknikerassistance herudover faktureres til 
timepris.  
 
Ønskes LED skærme ophængt på væg kan dette lade sig gøre hvis væggen er en min. 12 mm tyk stabil plade/væg. Montering på væg kan kun ske i en max. højde 
på 250 cm. OCC`s standvægge KAN IKKE benyttes til vægophæng af LED skærme. Ønskes montering over 250 cm skal dette ske i wirer og disse skal bestilles 
seperat på skema 4 – HUSK at angive at wirerne skal anvendes til ophæng af skærm/projektor eller lærreder. 
 
Tekniske spørgsmål eller spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til AV CENTER på tlf.: 7020 2955.  

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Inventarudlejning 6 
 
Inventar  

Nr. Antal  Kr. I alt 
6000  Sort plaststol med stof 105,-  
6004  Bord, grå plast inkl. hvid dug. Mål: L180 x B76 x H74 cm 215,-  
6006  Højt ståbord, grå plast inkl. hvid dug. Mål: Ø80, H110 cm  215,-  
6007  Lavt cafébord, laminat inkl. hvid dug. Mål: Ø80, H72 cm 215,-  
6008  Barstol 215,-  
6009  Skranke, hvid laminat m. hylde. Mål: B105xD55,5xH91,5 cm 550,-  

6010  Reol, Hvid (Rumdeler med 8 rum 33 x 33 cm.) 
Mål: B77 x D39 x H147. Belastning pr. hylde 13 kg. 550,-  

6011  Køleskab, mål: B54,4 x D57 x H84,5 cm, 130 l. køl 
Husk bestilling af døgnstrøm (skema 4) 560,-  

6013  Papirkurv ex. poser 50,-  
6014  Glasskål, lille. LEJE - Venligst aflever i Teknisk Service efter brug 25,-  
6015  Glasskål, stor LEJE - Venligst aflever i Teknisk Service efter brug 40,-  

6016  Brochureholder, m. 5 x A4 hylder. Enkel og hurtig at folde ud. 
Leveres i aluminium-kuffert. Afhentes i Teknisk Service 350,-  

6017  Stumtjener 195,-  
6018  Dug, hvid LEJE - Venligst aflever i Teknisk Service efter brug 50,-  
6020  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 

 

 

 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
mailto:teknik@occ.dk
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk 
Købmandsvarer 

til udbringning 7 
 

Nr. Antal  Kr. I alt 
7028 

 
 Leje af fadølsanlæg. H92 x B50 x D50 cm. OBS. NYT MÅL 

Hane til montage på bord/disk. (Bord/disk medfølger ikke). 
Varenr. 7027 Albani skranke kan bestilles. 
Varenr. 6009 (skranke) kan ikke benyttes.  
(Husk at bestille 1x230V + døgnstrøm, skema 4 varenr. 4000 
og 4002) 
Marker venligst placering af anlæg og strøm på standskitse 1 

325,-  

7029  Fadøl Albani 25 l. inkl. kulsyre ekskl. pant (Odense Pilsner) 850,-  
7030  Fadøl Albani 25 l. inkl. kulsyre ekskl. pant (Odense Classic) 900,-  
7027  Albani skranke til fadøl. H100 x B100 x D35 cm. 550,-  

7004  Øl, 30 stk. Albani inkl. pant. 
____Odense Pilsner     ____Albani Classic 

230,-  

7005 
 Vand, 30 stk. Inkl. pant. Angiv antal på stregen      

____ Blandet          ____ Pepsi      ____ Pepsi Max    
____ Appelsin        ____ Faxe Kondi 
____ Danskvand    ____ Danskvand m. citrus 

210,-  

7032  Sodavand 0,5 l., 1 stk. inkl. pant 24,-  
7006  Kildevand 24 stk. á 0,5 l.  210,-  
7031  Kildevand, 1 stk. á 0,5 l. 16,-  
7007  Husets vin 1/1 flaske     □ Rødvin      □ Hvidvin   75,-  

7018  Termokande kaffe 40,-  
7009  Bitter 1/1 flaske 

□ Gammel Dansk       □ Jägermeister       □ Fernet Branca 

160,-  

7011  Ølglas, plast 70 stk. 40 cl. 75,-  
7012  Vandglas, plast 40 stk. 24 cl. 62,-  
7034  Vinglas på fod, plast. 10 stk. 20 cl. 62,-  
7013  Snapseglas, plast. 50 stk. 3 cl. 40,-  
7014  Kaffekrus. 50 stk. 85,-  
7035  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
Forudbestilte købmandsvarer bestilt via skema nr. 7 bringes ud til standen den ønskede dato 
inden kl. 9.00. Fadøl dog dagen før messestart. 
 
Dato: _________ 
 
Returvarer/returpant tages kun retur ved aflevering i Teknisk Service. 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
mailto:teknik@occ.dk
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk 
Købmandsvarer  

til afhentning 7.1 
 

Nr. Antal  Kr. I alt 

3005  
Dobbeltklæbende puder til ophæng: Eneste tilladte   

□ Small: 1 kg/stk. 14 stk.       □: Large 2 kg/stk. 10 stk. 
50,-  

7026  Forlængerledning 5,0 m., 3 stik m/jord 170,-  
7015  □ Affaldssække/rulle     □ Affaldsposer/rulle 20,-  
7016  Kaffefiltre. 20 stk. 20,-  
7017  Kaffe. 500 gr. 55,-  
7020  Chips 25,-  
7022  Peanuts. 1 kg. 85,-  
7023  Fazermint chokolade 22,-  
7024  Ass. slikposer 20,-  
7025  Twist chokolade 32,-  
7036  Guldkarameller 20,-  
7037  Chokoladebar 10,-  
7039  Teskeer, 10 stk. 20,-  
7040  Servietter 45,-  
7041  Kaffeservietter 35,-  
7042  Hugget sukker (i indpakning). 1 stk. 2,-  
7043  Kaffemælk. 1 stk. 2,-  
7044  Køkkenrulle 1 stk. 15,-  
7047  Oplukker 15,-  
7049  Hulmaskine 50,-  
7052  Klipsemaskine 50,-  
7053  Lommeregner 75,-  
7054  Tusch 20,-  
7055  Saks 50,-  
7056  Clipsbeholder med clips 50,-  
7057  Kopipapir. 500 stk. 75,-  

3004  Dobbeltklæbende tape til gulv pr. rulle á 25 meter  
(eneste tilladte) 100,-  

7058  Batterier pr. stk. 10,-  
7063  Leje af CO2 slukker 750,-  
7064  Brandtæppe 400,-  
7066  Diverse    

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 

Forudbestilte købmandsvarer bestilt via skema nr. 7.1. Afhentes i Teknisk Service. 
Ovenstående kan også købes under ophold i Odense Congress Center. 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Bestilling af mad 8 
 
 

Nr. Antal  Kr. I alt 

7050  Classic sandwichbox m. 3 stk. Sandwich 
1 x skinke-ost-tomat / 1 x tunsalat / 1 x hønsesalat  44,-  

7051  Frokostpakke m. 3 stk. letbelagt smørrebrød 44,-  

7059  Salatbowle.  
Salat med grillet kylling & mild dressing, dertil groft brød 44,-  

7060  Grov sandwichbolle 
Grillet kylling, karrymayo, ananas, bacon, salat, tomat  39,-  

7061  Grov sandwichbolle 
Roastbeef, aioli, syrlige løg, salat, tomat 39,-  

7062  Udbringning af mad, pr. dag  
Obligatorisk ved levering til stande 25,-  

HUSK at angive nr. samt antal pr. dag og ønsket dato for levering herunder   
Nr. Antal   

  Dato for levering på stand:    
  Dato for levering på stand:    
  Dato for levering på stand:    
  Dato for levering på stand:   
  Dato for levering på stand:   
  Dato for levering på stand:   
  Dato for levering på stand:     

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
OBS: 
Forudbestilt mad leveres på standen den ønskede dato mellem kl. 11.30 og 13.00 
 
 

 
. 
 
 
  

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Blomster 9 
Køb af planter og blomster 

Nr. Antal Gulvplanter inkl. hvid plastickrukke Kr. I alt 
9001  Dracena Fragens, ca. 150 cm  575,-  
9003  Dracena Marginata, ca. 140 cm  575,-  
9005  Ficus Cyastipula, ca. 130 cm  575,-  
9007  Schefflera (Paraplytræ), ca. 150 cm  600,-  
9009  Dagens gulvplante  525,-  
9011  Beaucarnea (Elefantfod), ca. 120 cm 600,-  

 
 

Nr. Antal Bordplanter inkl. hvid plasticpotte Kr. I alt 
9106  Dagens blomst, hvid, ca. 25 cm 60,-  
9107  Dagens blomst, rød/rosa, ca. 25 cm 60,-  
9108  Dagens blomst, gul, ca. 25 cm 60,-  
9109  Dagens blomst, lilla, ca. 25 cm  60,-  
9110  Orkidé i glas med bark, ca. 50-60 cm 265,-  
9111  Bregne, ca. 25 cm 60,-  

 
 

Nr. Antal Buketter Kr. I alt 
9203  Dagens buket, angiv farveønske: 280,-  
9206  Blomstervase, klar glas 80,-  
9207  Standdekorationer, angiv farveønske: fra 850,-  
9208  Andet   

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
 
 
 
Blomsterservice varetages af Odense Congress Center. Priserne er inkl. levering på Deres stand. 
 
Har De specielle ønsker – kontakt venligst Odense Congress Center Blomsterservice - tlf.: 2018 5320.  
 
Med mindre andet er bestilt leveres alle planter i hvid plastskjuler. 
 
  

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Bestilling af Købekort  10 
 
Købekortet kan anvendes i caféer, salgsboder, restaurant samt teknisk service. 
Kortet er en service til dig og din virksomhed, således får I en samlet faktura på alle kortets køb efter endt messe. 
Dette gør jeres interne afstemning/afregning nemmere i forbindelse med jeres ophold på OCC. 
 
Pris for det første kort er kr. 40,00 
Efterfølgende kort afregnes med kr. 16,00 pr. stk.  
Prisen er ekskl. moms. Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant 
 
Ja tak, vi ønsker totalt  ______ antal købekort (Afhentes i Teknisk Service) 
Varenr.: 8009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestilleren og modtageren af købekortet accepterer med sin underskrift følgende:  
 

• at have bestilt ovenstående købekort som skal afhentes i Teknisk Service og at faktura skal fremsendes 
til de på angivne firma/kontaktinformationer. 

• at kortet er et firmakort 
• at kortet skal medbringes og forevises ved alle køb 
• at modtageren af købekortet hæfter for alle køb foretaget med kortet 
• at kortet efter endt messe afleveres i Teknisk Service eller i postkassen ved Teknisk Service 

 
 
 

___________ ___________________________________________ 
Dato   underskrift  
 

Forbeholdt OCC. Internt referencenummer 
 

 

VISITKORT, kan evt. vedhæftes. 
Kontaktoplysninger bruges efterfølgende ved 
fakturering. 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/


Bannere til standvægge



Størrelse Salgspris
1 meter 100x250 1.500,00
2 meter 200x250 2.300,00
3 meter 300x250 3.100,00
4 meter 400x250 3.950,00
5 meter 500x250 4.800,00
6 meter 600x250 5.700,00
7 meter 700x250 6.600,00
8 meter 800x250 7.500,00
9 meter 900x250 8.600,00
10 meter 1000x250 9.700,00
11 meter 1100x250 10.600,00
12 meter 1200x250 11.500,00

Alle priser er ekskl. moms
 
Materiale: 205g decotex 

Filmål: B: XX cm x H: 250 cm. Inkl. ombuk på 6,3 cm i top og bund.

Synligt mål: Højde 237,4 cm

Tryk: Trykfil leveres i PDF, CMYK og min. 100 dpi.

Ved hjørnestand, hvor der ønskes banner på to eller tre vægge, 
skal der produceres to eller tre bannere. Der kan ikke laves ombuk i hjørnet.

Bannere til standvægge



Fadølsanlæg

Ørbækvej 350 · 5220 Odense SØ · mail: teknik@occ.dk

Et anlæg må IKKE lukkes inde i et aflukke - der skal være ventilation,så varmen kan ledes bort. 
Det er vigtigt med god ventilation da anlægget ellers bliver varmt og herved vil øllet skumme. 
Husk dette i forbindelse med jeres indretning af skab, bar m.m.

Vi monterer anlægget dagen før messestart, og derfor beder vi jer have skranker og skabe m.m. 
klar, så vi kan komme til. Er I ikke klar når vi kommer, monterer vi anlægget og stiller det klar på 
gulvet, så I selv kan foretage endelig montage.

HUSK at bestille strøm og døgnstrøm til anlægget, (varenr. 4000 + 4002). Marker på skema 1 
(standskitse), hvor strøm og anlæg skal monteres.

Ved tekniske spørgsmål forud for messen, kontakt venligst restaurantchef Lars Andersen på 
tlf. 5166 6056. Ved driftsproblemer på dagen henvendelse i Teknisk Service, som tilkalder 
fadølsvagt.

Bestilling af ekstra fustager/kulsyre - henvendelse i Teknisk Service.

Eventkøler - varenr. 7028
Bredde ..............................................500 mm
Dybde ...............................................500 mm
Højde ................................................920 mm
Køling af phyton .....................................nej
Tilslutning antal haner ............................ 2
Forsikres med max. ......................10 amp.
1-10 fustager
Fadølshane RS - Bordkant
Søjle........................................................... Max
Højde ................................................550 mm
Diameter .............................................90 mm
Spildbakke
Bredde ..............................................205 mm
Dybde ...............................................135 mm
Højde ...................................................70 mm
Hanen skal kunne fastspændes på en bordkant 
med en tykkelse på max 8 cm.  Bord/skranke/
disk medfølger IKKE. Albani skranke kan lejes.

Skranke - varenr. 7027
Bredde ...........................................1000 mm
Dybde ...............................................350 mm
Højde .............................................1000 mm

Fustager - varenr. 7029/7030
Højde ................................................550 mm
Diameter ..........................................300 mm
Vægt ............................................... 32-37 kg

Kulsyreflaske
Højde ................................................710 mm
Diameter ..........................................150 mm
Vægt ...................................................... 15 kg





 

Forplejning på messen 
Vi arbejder på at sammensætte materialet vedrørende forplejning på messen, så det bliver nemt og 
enkelt at bestille. 
 
Derfor har vi valgt at udsende dette materiale lidt senere i forhold til de øvrige tekniske bestillinger. Så i 
løbet af marts måned vil I modtage ovennævnte materiale.  
 
Skulle der være spørgsmål inden da, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 65 56 01 00 –  
spørg efter messeafdelingen. 
 
 

 





 

Messegods og transport 
Som officiel messespeditør ved Odense Congress Center byder ST MESSE LOGISTIK Jer velkommen til 

VVS’19.  

 

Messen stiller ligesom foregående år store krav til planlægningen af logistikken omkring opbygning og 

nedtagning. ST MESSE LOGISTIK planlægger og står for truck‐, logistik‐ og transport service i hallerne, 

således alle udstillere opnår mest mulig tid til forberedelse og opstart. 

Kontakt os gerne i god tid forud for messen, så vi sammen kan få planlagt Jeres deltagelse med henblik på 
en smidig, hurtig og effektiv afvikling. 
 
ST MESSE LOGISTIK tilbyder udover ovennævnte også følgende services: 
 
‐ Losning og læsning m/truck.  
‐ Modtagelse af øvrigt gods til VVS’19. 
‐ Opbevaring af tomgods under messen. 
‐ Mandskabsassistance. 
‐ National transport til og fra VVS’19. 
‐ International transport til og fra VVS’19. 
‐ Kurér. 
‐ Vareforsikring. 
 
Med venlig hilsen 
Steen Thorvaldsson 
MESSESPEDITØR 
ST MESSE LOGISTIK 

Tlf.: 22 96 81 83 

Mail: messe@stml.dk 

 

 

BEMÆRK – messegods kan tidligst leveres tirsdag den 30. april 2019! 



 

  +45 22968183 - messe@stml.dk - stml.dk  

 

                  Officiel Messespeditør Odense Congress Center 

Som Officiel messespeditør siden 2012 tilbyder ST MESSE LOGISTIK logistikløsninger til alle Messe, 
Konference-, og Event-deltagere på Odense Congress Center. 

Eksempelvis, kører ST MESSE LOGISTIK altid samlede direkte transport til go fra messe, 
konferencer, og events. Det betyder samme bil henter og levere, ingen omlæsninger på 
terminaler, 100 % leveringssikkerhed, og minimal risiko for transportskader. 

ST MESSE LOGISTIK håndterer gods i alle størrelser, fra breve til store maskiner. Vi losser og levere 
på standen, vi hjælper med placering og montage af Jeres gods, vi opbevare Jeres emballage under 
arrangementet, så I kan pakker det hele ned igen, derefter afhenter vi Jeres gods på standen og 
læsser. Intet for småt intet for stort. 

Få et samlet tilbud på transport, opbevaring og handling af Jeres messegods, næste gang I skal 
deltage på en messe / konference eller en event. 

Vores udvalgte samarbejdspartnere sikrer, at vi altid bruger noget af det nyeste godkendte udstyr 
til alle opgaver. 

 

ST MESSE LOGISTIK tilbyder følgende services til Messer / Konferencer / Events. 

 Modtagelse af gods til messer / konferencer / events. 
 Af- og pålæsning m/ truck eller kran. 
 Handling af maskiner, el-skabe m.v. m/ truck eller kran. 
 Opbevaring af tom emballage under messer / konferencer / events. 
 Mandskabsassistance. 
 Direkte transporter og forsendelser til og fra Odense Congress Center. 
 Transport til og fra messer / konferencer / events world wide. 
 Kurer. 
 Vareforsikring. 
 Lager. 

 

Har I ønsker som ikke er nævnt her er I velkomne til at kontakte ST MESSE LOGISTIK alle hverdage 
fra kl. 0800-1800 

 

Med Venlig Hilsen 

Steen Thorvaldsson 
Messespeditør 



 

 
 +45 22968183 - messe@stml.dk - stml.dk  

 

 

 



 

 

 

TARIFFER 2019         gældende fra 01-01-2019 

 
Følgende tariffer er gældende mandag-fredag kl. 07.00-17.00. 
Udenfor dette tidsrum beregnes tillæg på 50 %. 
Lør.- søn. - og helligdage beregnes tillæg på 100 %. 
Alle priser er ex. Moms. Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 
Modtagelse - Opbevaring - Levering på stand af messegods.                    kr.     350,00  
 
Mandskabsassistance: 
   
   0-30 min.                        kr.     225,00 
 31-60 min., og pr. efterfølgende time                     kr.     385,00 
 
Truckassistance 2,5 t. standard: 
 
  0-15 min.                        kr.     350,00 
16-30 min.                        kr.     495,00  
31-60 min., og pr. efterfølgende time                     kr.     795,00 
 
Truckassistance 3 t. - 5 t. skal bestilles min. 3 dage før brug: 
 
Pr. påbegyndt ½ time (30 min.)                       kr.     650,00
  
Truckassistance over 5 t:     Ring for tilbud 
 
Kranassistance:    Ring for tilbud 
  
Afhentning, opbevaring og returnering af tom emballage: 
 
Mængde i alt:                                                  *1.prioritets:                                  **2.sekundær: 
 
01 > 03 m3.                             pr.m3  kr.   385,00   
03 > 10 m3.                             pr.m3  kr.   360,00      pr. m3  kr.     325,00 
10 > 20 m3.                             pr.m3  kr.   335,00    pr. m3  kr.     300,00 
20 > 30 m3.                             pr.m3  kr.   310,00    pr. m3  kr.     275,00 
30 <      m3.                             pr.m3  kr.   285,00       pr. m3  kr.     250,00 
 
   *1 = tomgods retur samme dag som messen lukker 
**2 = tomgods retur på stand senest kl.12.00 dagen efter messen er lukket. (kun på udvalgte messer) 
 
Transport til og fra messe - indland og udland:                          Ring for tilbud 
  
Vareforsikring:    Ring for tilbud 
 
Har de ønsker som ikke er nævnt her, er de velkommen til at kontakte ST MESSE LOGISTIK   
alle hverdage fra kl. 08.00 - 18.00.  





 
 

Udstillerkort  
Vi har i de seneste år benyttet elektronisk registrering af gæsterne til VVS‐messen. Dette har rigtig 
mange fordele for os som arrangør, men også for Jer som udstillere. Alle gæstekort er forsynet med en 
NFC chip så gæstens informationer hurtigt og nemt kan ’aflæses’ når I benytter Jer af Fairkey systemet, 
som igen i år udbydes på messen (læs mere herom i afsnit 12). 
 
For at fuldende den elektroniske registrering vil der igen i år være elektronisk registrering af alle 
udstillere og standpersonale. Dette foregår i princippet på samme måde som for gæsterne til messen, 
dog vil I få tilsendt et separat link, hvor vi beder Jer registrere Jer forud for messen.  
Når I ankommer til messen skal I have printet udstillerkort, som ligeledes kan benyttes i forbindelse 
med Fairkey systemet.  
 
Yderligere information om procedure samt link til registrering bliver tilsendt primo marts måned. 





 

FAIRKEY PÅ VVS´19 
Fairkey tilbyder igen i år den enkelte udstiller en løsning der gør det muligt, at opsamle informationer 

om de besøgende. Dette kan gøres hurtigt og enkelt via en såkaldt ”Fairkey box” eller ”Fairkey APP” til 

smartphone.  

HVAD FÅR DU UD AF FAIRKEY? 
 Alle gæster modtager et digitalt visitkort i form af deres adgangskort.  

 Udstillere kan vælge en Fairkey box til selvbetjent registrering af gæster. 
Benyt f.eks. boxen til hurtig nyhedsbrevs‐ og konkurrencetilmelding eller hvad med 
automatisk udsendelse af en E‐mail med dit katalog når der scannes på boxen.  

 Udstillere kan vælge Fairkey App’en, der laver Smartphones og tablets om til en 
foruddefineret messerapport.  

 Lav din egen opsætning og hent dine egne data når det passer dig. 
 

BESTILLING AF FAIRKEY 
Udfyld venligst nedenstående skema med din bestilling: 

Standnr.    Fremgår af kontrakten fra OCC  

Firma   

Kontaktperson   

Mail   

Mobil   

BESTILLING       

Vare  Antal  Pris  Kommentar 

5127 FAIRKEY BOX 
(første box) 

  Kr. 1.399,00  
 

Afhentes i Teknisk Service når I ankommer 
til OCC. 

5127 FAIRKEY BOX 
(efterfølgende boxe) 

  Kr. 1.099,00 

5128 FAIRKEY APP 
(inkl. 5 profiler) 

  Kr. 2.000,00 
  

Yderligere information tilsendes. 

5128 FAIRKEY APP 
(inkl. 15 profiler) 

  Kr. 3.500,00 
  

5128 FAIRKEY APP 
(frit antal profiler) 

  Kr. 5.000,00   

5130 GULVSTANDER 
TIL FAIRKEY BOX 

  Kr. 99,00  Afhentes i Teknisk Service når I  
ankommer til OCC. Begrænset antal. 

 

DEADLINE for bestilling er 4. april 2019  
HVAD ER NÆSTE STEP NÅR JEG HAR BESTILT? 
Fairkey Boxe vil være klar til afhentning i Teknisk Service når I ankommer til messen. 
Har I bestilt App‐løsningen, så vil I ca. 1 uge efter bestilling modtage link med information herom og 
en brugerprofil, så I kan komme i gang.  
 
Husk at videresende disse informationer til relevante personer, hvis ikke det er Jer selv der skal stå 
for oprettelsen og håndteringen af løsningen. 
  
Skulle der være spørgsmål om muligheder og/eller opsætning kontakt da venligst:  
Fairkey ‐ v/ Stephan Kirkeskov ‐ tlf.: 29 71 56 37 – m: sales@fairkey.dk 





DET ER HELT ENKELT AT BENYTTE FAIRKEY:

• DOWNLOAD FAIRKEY APPEN TIL SMARTPHONE
ELLER TABLET

• TÆND FAIRKEY BOXEN VED AT SÆTTE DEN I STIKKET

• GÆSTERNES ADGANGSKORT SCANNES ET ’BIP’

• LOG-IN PÅ DIT FAIRKEY DASHBOARD OG SE
RESULTATET AF MESSEN

BOX - APP - DASHBOARD

APP, BOX  
OG DASHBOARD

Scan dine gæsters adgangskort med din 
Fairkey Box og App til smartphone eller 
tablet. 
Med et ’bip’ får du præcis indsigt i resultatet 
af messen og alle tilgængelige informationer 
samlet og analyseret dit Fairkey Dashboard.

App til smartphone og tablet

Hver medarbejdere på standen downloader 
Appen til sin smartphone eller tablet og 
tilpasser den til sit produktområde. Med et 
’bip’ indsamles værdifuld leadinformation – 
lige til at arbejde videre med. 

Med Appen kan du også gennemføre 
surveys og sende personlige 
opfølgningsmails. Lettere bliver det ikke at 
udnytte dialogen med kunden på standen – 
og følge op on the spot. 

Box – en eller flere efter behov

Opstil en Fairkey box et eller flere 
steder på din stand og gør det let for 
dine gæster at deltage i konkurrencer, 
tilmelde sig dit nyhedsbrev eller rekvirere 
produktinformation.
Gæsten scanner selv sit adgangskort og 
får med et ’bip’ dit materiale direkte i sin 
indboks.

BRANDVARME LEADS
INDSAMLET MED ET ’BIP’



PÅ DIT FAIRKEY DASHBOARD KAN DU HELE TIDEN FØLGE 
MED I RESULTATERNE AF DINE SCAN:

• SAMLET ANTAL GÆSTER PÅ DIN STAND

• ANTAL LEADS FORDELT PÅ STILLING/
BESLUTNINGSKOMPETENCE

• ANTAL LEADS FORDELT PÅ GEOGRAFI

• SVAR OG RESULTAT AF SURVEYS

• SAMLET LISTE MED ALLE DINE LEADS LIGE TIL AT SØGE I
OG EKSPORTERE TIL DIT CRM SYSTEM

sales@fairkey.dk  -  +45 2971 5637  -  Abildvej 5E  -  5700 Svendborg  -  www.fairkey.dk

OVERBLIK OVER 
RESULTATET

PRISER
FAIRKEY BOX:   1399 KR. 
EFTERFØLGENDE BOX : 1099 KR.

FAIRKEY APP (INKL. 5 PROFILER) 2000 KR
FAIRKEY APP (INKL. 15 PROFILER) 3500 KR
FAIRKEY APP (FRIT ANTAL AF PROFILER) 5000 KR 

BESTILLES PÅ https://fca.fairkey.dk/vvs19

KOMPATIBILITET: ANDROID OG APPLE IOS7+
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