
 

Kære udstillere på VVS’19, 

Nedenfor lidt information omkring forplejningsmulighederne i forbindelse med VVS-messen.  

Bemærk at adgangen til udstillerloungen under messen er betinget af gyldigt udstillerkort, dette 

bestilles på messens hjemmeside under punktet FOR UDSTILLERE  Udstilleregistrering forud for 

messen. Udstillerkortet benyttes efterfølgende til fakturering af forplejningen. Derfor kan der IKKE 

betales med købekort, kreditkort eller kontanter ved døren. Loungen er forbeholdt udstillere og stand 

personale ikke gæster udefra, hvilket vi beder Jer respektere. 

 

UNDER OPBYGNING: 

Hvornår Hvor Hvad 
 
 

Onsdag 
0 1 .0 5  

–   
Tirsdag 
0 7 .0 5  

 

kl. 08.00 – 10.00 Teknisk Service  
 

Morgencom plet   
 

kl. 11.30– Teknisk Service Mindre udvalg af sandwich, frugt , chokolade og 
drikkevarer  

kl. 11.30 – 14.00 Glascafé  Dagens lune ret , sm ørrebrød, sandwich og 
drikkevarer  

kl. 18.00 – 21.30 Hotel 
Restaurant  
 

A la carte 

Kun 
0 6 .–  0 7 .0 5  

 

kl. 17.30 – 20.00 Glascafé  Lun ret , sm ørrebrød, sandwich og drikkevarer  

 

UNDER MESSE: 

 

*) ”Blå time” er din mulighed, for at netværke med kollegaer fra branchen. 

I tilfælde af dårligt vejr flyttes ”Blå time” indendørs. Dette informeres ud på dagen. 

Hvornår 
 

Hvor Hvad 

MESSE 
 

Onsdag 
0 8 .0 5  

-  
Fredag 
1 0 .0 5  

kl. 11.30 – 14.30 Udst illerlounge 
Lokale 24  
(1. sal)  
Opgang 
vandrehal 1 

Buffet  – se m enukort .  
 
Udst illerkort  scannes ved indgangen, der faktureres 
efterfølgende ud fra brugen af det te. 

kl. 08: 30 – 16.00 Glascafé  

 

Sm ørrebrød, sandwich og drikkevarer  

kl. 11.30 – 14.30 
& 

kl. 18.00 -  21.30 
 

Hotel 
Restaurant  

Frokost  
 
A la carte 

kl. 11.30 -  16.00 St reet food 
torv ved 
vandrehal 3  

Udvalg af st reet food og drikkevarer  
 

kl. 11.30 – 14.30 Restaurant  
Sjælland 

Stor frokostbuffet  – se m enukort .  
 

Bordreservat ion via www.VVS19.dk – 
PRAKTI SK INFO 

0 8 .0 5  &  0 9 .0 5  
 
kl. 16.00 –18.00 

St reet food 
torvet  * )  

”Blå t im e” 
OCC er vært  ved et  let  t raktem ent  sam t  øl, vand og 
vin. 

http://www.vvs19.dk/


 

UNDER NEDTAGNING: 

 

Skulle der være ønsker udover ovennævnte, så er I velkomne til at sende Jeres ønsker til os på 

messe@occ.dk. 

 

 

 

Hvornår 
 

Hvor Hvad 

 
Lørdag 
1 1 .0 5  

–  
Mandag 

1 3 .0 5  
 
 

kl. 09.00 – 11.00 Teknisk 

Service  
 

Morgencom plet   

 

kl. 11.30 – Teknisk 
Service 

Mindre udvalg af sandwich, frugt , chokolade og 
drikkevarer  
 

kl. 11.30 – 14.00 Glascafé  Dagens lune ret , sm ørrebrød, sandwich og 
drikkevarer  
 

kl. 18.00 – 21.30 Hotel 
Restaurant  

 

A la carte 
 

OBS RESTAURANTEN ER LUKKET SØNDAG 12.05 

mailto:messe@occ.dk

