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Vil du udvide dit netværk, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere, 

kundekreds eller skabe tættere relationer til andre virksomheder fra 

forskellige brancher – så book en stand på årets B2B TRÆF 2015 – torsdag 

den 23. april - I KALUNDBORG-HALLERNE. 

 

B2B TRÆF 2015 - KALUNDBORG i 2016 i SORØ 

Et arrangement i tæt samarbejde mellem Odsherred Erhvervsråd, Holbæk 

ErhvervsForum, Slagelse Erhvervscenter og Sorø Erhverv og Kalundborgeg-

nens Erhvervsråd og hvor Kalundborgegnens Erhvervsråd har påtaget sig 

værtskabet i 2015. Et arrangement, der efterfølgende skal være en årlig 

tilbagevendende begivenhed som tournerer – og hvor aktiviteten dermed 

skifter afholdelsessted i de deltagende erhvervsråds aktivitetsområder. B2B 

Træffet afholdes i tidsrummet kl. 10.00-18.00. 

 

ET ARRANGEMENT FOR HELE ERHVERVSLIVET – MED OP TIL 74 

UDSTILLERE  

Udstillingsområdet foregår i hal 2, hvor op til 74 udstillere har mulighed for 

at præsentere deres virksomhed og produkter/ydelser. Alle standpladser er 

på 3 x 3 meter - og hvor der rundt omkring i hallen vil være opstillet 

”samtaleøer”, med mulighed for mødeafholdelse. I hal 1 vil der være 

prominente gæstetalere og oplægsholdere, som giver inspiration og fornyet 

viden. Der vil ligeledes gennem dagen blive afholdt workshop m.m. 

 

HVORFOR ER DET EN GOD IDÉ AT DELTAGE? - MØD NYE 

FORRETNINGSMULIGHEDER! 

Få profileret din virksomhed endnu bedre i erhvervslivet i B2B 

sammenhæng. Det er værdiskabende og giver stor muligheder for, at 

udbygge dit netværk i en positiv retning og skabe nye 

forretningsmuligheder. Du får mulighed for at møde nuværende og 

kommende kunder i et andet miljø end det sædvanlige. 

 

  HVORDAN KOMMER VI MED  

Kontakt Sorø Erhverv på 5787 6034 eller Kalundborgegnens Erhvervsråd for 

yderligere information på www.info@59550055.dk. I B2B håndbogen finder 

du en udførlig beskrivelse af hele arrangementet samt bestillingslister. 

Ring eller skriv så sender vi håndbogen til din virksomhed. 

BUSINESS2BUSINESS 
TRÆF 2015 

B2B 
23. APRIL 2015 
KALUNDBORG-HALLEN 
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