Byens Boligforeninger samler igen en række spændende virksomheder til en fælles
Netværksdag for bestyrelserne i boligforeningerne og beslutningstagere i
boligselskaberne (varmemestre, ejendomsinspektører mv.)
Tirsdag den 10. maj 2022 – book plads nu!
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De deltagende virksomheder er medværter

Indlæg om aktuelle emner

Alle deltagende virksomheder har et stort medansvar for
Netværksdagens succes. Alle deltagere er medværter og
skal invitere kunder og potentielle kunder til Netværksdagen. Medværterne kan tilbyde egne gæster gratis morgenmad eller frokost. Se det som jeres eget kundearrangement.

I løbet af Netværksdagen vil der også være en række indlæg fra talere om aktuelle emner som f.eks. konflikthåndtering, etablering af ladestandere til el-biler, klimatiltag i
boligforeningerne. Et indlæg varer typisk 20-25 minutter
og er gratis for de besøgende.

Stande
Alle medværter har en stand, hvor dialog, viden og relationer er i fokus. Standene er 2x2 meter, så udgifterne til opbygning kan holdes på et minimum. Der er ingen standvægge (enkelte stande har bagvæg), ingen gulvtæpper,
ingen ekstra elektricitet – kun salens gode lys og trægulv.
Kom f.eks. med et ståbord, en roll-up og jeres ekspertviden om jeres løsninger. Vi stiller stole og kaffe til rådighed
uden beregning.

Brancheeksklusivitet
Der er mulighed for at få brancheeksklusivitet, så det kun
er jer, der deltager fra jeres branche. I nogle brancher giver det god mening at være flere aktører på dagen, hvilket
aftales med arrangøren.

Besøgende
Netværksdagen besøges af bestyrelsesmedlemmer fra
ejer- og andelsboligforeninger samt beslutningsdeltagere fra boligselskaber (varmemestre, viceværter, ejendomsinspektører, driftsledere mv.).
Der er gratis adgang og plads til 200 besøgende i løbet
af dagen.

Oplev Mikael Kamber på
Netværksdagen
Vi er meget glade for at præsentere Mikael Kamber,
som en af Netværksdagens mange foredragsholdere.
Du har som medvært mulighed for at invitere dine
gæster til dette foredrag – helt gratis!
Mikael Kamber er bedst kendt som nyhedsvært på
TV2, men har desuden forsket og uddannet sig indenfor positiv psykologi gennem de sidste 20 år.

På Netværksdagen d. 10. maj vil Mikael Kamber underholde med sit foredrag:
”Sur for en sikkerheds skyld – et foredrag om at være
livsglad uden at være lalleglad”.
Mikael Kamber er et naturtalent på en scene og hans
foredrag lægger op til gode grin, ny inspiration og
vigtigt stof til eftertanke.

Sådan deltager du på Netværksdagen
For yderligere oplysninger om deltagelse kontakt
Michael Odsgard, tlf. 46 93 66 18, mod@odsgard.dk

Løsning A:

Løsning B:

Løsning C:

Stand 2x2m
Morgenmad til jeres gæster
Frokost til jeres gæster
½ side i avisen
Byens Boligforeninger

Stand 2x2m
Morgenmad til jeres gæster
Frokost til jeres gæster
1/1 side i avisen
Byens Boligforeninger

Stand 2x2m
Morgenmad til jeres gæster
Frokost til jeres gæster
1/1 side i avisen Byens Boligforeninger
1/1 side i avisens november-udgave

Total: kr. 14.900,-

Total: kr. 16.900,-

Total: kr. 23.900,-

Avisen Byens Boligforeninger

Jeres gæster bydes på enten gratis morgenmad eller frokost. Invitér en eller flere personer til at spise med og styrk
relationerne. Madbilletterne SKAL bestilles på forhånd
samtidig med tilmeldingen af gæsten – så har køkkenet
styr på antallet af kuverter.
Madbilletterne udleveres på dagen og er inkl. en vand,
juice eller øl.
Restauranten serverer lækkert mad og ligger foran indgangen til salen.

Jeres ½ eller 1/1 side i avisen kan bruges til en annonce
eller som advertorial. Vores grafikere hjælper gerne med
opsætning af annonce eller advertorial.

Covid-19
Vi kender ikke Covid-19 situationen og evt. restriktioner.
Vi vil efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger,
som f.eks. fremvisning af Coronapas, brug af mundbind,
afstand og afspritning på Netværksdagen.
Hvis Netværksdagen bliver aflyst tilbagebetales 50% af
det samlede beløb.

NETVÆR

K | VID
EN |

NYE MU
LIGHE

Bestyrel

ser i And
els-

og Ejer
boli

gforenin

ger | Boli

gselskab

er | Vice

Kom til Netv
æ
Byens Bolig rksdag for
foreninger
vær ter |

Besøg Netv
ærks
i aktuelle emn dagen torsdag den
30.
bestemmer er og løsninger, du kan september i Hvidovre
selv, hvor meg
og få indsigt
bruge. Der
er
et tid du vil
bruge på Netvgratis adgang, og du
ærksdagen

Ladeløsninger
til elbi
i boligforeningen ler

Mød disse virk
somheder
på Netværksdag
en
Side 10

Netværksdag

en for

Mød eksperte

rne på Netværk

Vi er klar
til en dialog

Ideen med
om
god dialog Netværksdagen
er at skabe
enkelt med mellem dig og eksperterne.
de bedste
små stande,
rammer
Har du et
for
Derfor er
hvor
konkret
konceptet en
problem, man kan mødes
så vil du
meget
over
eller er
helt sikkert
du nysgerrig en kop kaffe.
timer på
få meget
Netværksdagen.
med hjem,
omkring
hvis du bruger et emne,
Du er meget
et par
velkommen
partner
til at invitere
med til en
fælles lærerig
en kollega
eller samarbejdsog hyggelig
Netværksdagens
oplevelse.
eksperter
mad eller
byder
frokost og
ByensBoligforeninger.d
gratis adgang.på gratis, lækker
morgenBook din
k, der er
kun plads plads nu på
til 200 i løbet
af dagen.

løsninger,

sdagen

du kan bruge

Gratis adgang
Spis en lækker
morgenmad eller
frokost
Nye løsninger
og ideer
Bestil billetter
på ByensBoligforenin
ger.dk

All Remove

Danmark
– Afrensning
A/S
med vores af graffiti og antibeskyttelse
nye app.

Markedsføring af Netværksdagen
Ud over at alle deltagende virksomheder skal invitere
egne gæster på Netværksdagen, så sender vi invitationer til 4.000 omkringliggende boligforeninger i form af
avisen Byens Boligforeninger. Avisen vil indeholde alt om
Netværksdagen, indlæg, standplan, din annonce mv.
Netværksdagen vil også blive markedsført på BygTek.dk
og via vores netværk på LinkedIn og Facebook samt til tidligere deltagere på Netværksdagen.
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½ side 256x176mm
1/1 side 256x370mm
Deadline for materiale 13. april 2022
Materialet sendes til annoncer@odsgard.dk
Avisen er på gaden ca. 10 dage før Netværksdagen

Praktiske oplysninger
Netværksdagen for Byens Boligforeninger
Tidspunkter

Transport

Tirsdag den 10. maj 2022
Åbningstid kl. 9:00 - 15:00

Gratis parkering.
Bus og tog: 5 minutters gang fra Frihedens Station.

Opstilling af stande kl. 7:30 - 8:45
Nedtagning af stande kl. 15:01

Wi-Fi

Morgenmad kl. 9:00 - 10:30
Frokost kl. 11:30 - 13:00

Betaling

Adresse
Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446
2650 Hvidovre

Der er gratis Wi-Fi.

50% af det samlede beløb betales ved booking af jeres
deltagelse. De sidste 50% skal betales primo april 2022.
Hvis Netværksdagen bliver aflyst pga. Covid-19 restrik
tioner tilbagebetales 50% af det samlede beløb. Alle priser er ekskl. moms.

Arrangør
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Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør af Netværksdagen for Byens Boligforeninger.
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