VA‐dagene i Midt‐Norge
10 år 2010‐2019

PRAKTISK INFORMASJON for utstillere VA‐dagene i Midt‐Norge i 2019
Sted: Scandic Hell

Dato: 30‐31.oktober 2019

Link til påmeldingen, se www.va‐dagene.no. Påmeldingen åpner primo mai.

Kontaktpersoner for arrangementet er
Tobias Dahle tlf: 415 18 653 tobias.dahle@disfva.no
Kontaktperson vedr. påmelding og hotell er: Wenche Foss tlf: 73 10 47 20 wefo@berg‐hansen.no
NB! Utstillere kontakter Tobias Dahle for informasjon og avtale om utstillerplass
Etter at avtale om utstillerplass er gjort (se over) må utstillere registrere seg slik at vi får opplysning om navn,
faktura‐adresse, hvilke netter man ønsker og om man skal ha festmiddag.
Alle beløp oppgis ved påmelding og alle beløp i registreringsskjema er ekskl. MVA.
Utstilleravgift inkl obligatorisk dagpakke
Utstillingstand 2 m inkl 1 person
Utstillingstand 3 m inkl 1 person
Utstillingstand 4 m inkl 1 person
Utstillingstand 5 m inkl 1 person
Utstillingstand 6 m inkl 1 person
Utstillingstand 8 m inkl 1 person

kr 8 500 + 1400 ekskl. MVA
kr 11 500 + 1400 ekskl. MVA
kr 14 500 + 1400 ekskl. MVA
kr 17 500 + 1400 ekskl. MVA
kr 20 500 + 1400 ekskl. MVA
kr 26 500 + 1400 ekskl. MVA

Utstiller ‐ ekstraperson

kr 3 000 + 1400 ekskl. MVA

Utstilleravgiften er uendret fra 2017, mens pris for dagpakke har økt noe.
Festmiddag og overnatting kommer i tillegg til utstilleravgift
Festmiddag onsdag
Overnatting

kr 890 ekskl. MVA
kr 1515 pr natt i enkeltrom. Hotellrom betales direkte til hotellet ved utsjekk.

Avbestilling
Ved avbestilling etter 29.august vil full utstilleravgift samt evt. påløpte kostnader fra hotellet bli fakturert.
Fakturering
Faktura sendes ut i september. Man kan velge EHF eller faktura. MVA spesifiseres på faktura. Hotellrom og
utgifter som ikke er med i registreringsskjemaet betales direkte til hotellet.

Bekreftelse

VA‐dagene i Midt‐Norge
10 år 2010‐2019
Du får en epost med bekreftelse og link til din personlige side for arrangementet. Eposten sendes fra Berg‐
Hansen Grupper Trondheim. Dersom du ikke mottar denne, sjekk om den kan være i spamfilteret. Ved bruk av
linken i bekreftelsen kan du selv gjøre endringer i din registrering fram til fristen. Etter dette ansees din
registrering som bindende.

Frister som gjelder for arrangementet
Frist for registrering:
Frist for endring:
Tilgang til registreringen stenges:

29. august 2019
29. august 2019
31. oktober 2019

Om GDPR og samtykker – hva spør vi om og hvorfor
Etter at personvernlovgivning fra EU (GDPR) trådte i kraft mai 2018 må vi innhente samtykke fra de som ønsker
å motta informasjon fra VA‐dagene i Midt‐Norge.
Ved påmelding samtykker du til at vi kan oppbevare ditt navn og e‐postadresse, og publisere navnet ditt på
konferansens deltakerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette, kryss av for at du ønsker å reserve
deg.

På sidene til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/regelverk‐og‐skjema/nye‐personvernregler/) kan du
lese mer om EUs nye personvernforordning.

