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 Sorø åbner en ambassade i Jylland 

 
   

  
Skal du med på en 

fællesstand sammen 

med andre 

virksomheder i  

Sorø Kommune 

 

 

 

Tilmelding: 

Hvis du vil deltage i dette 
arrangement skal du 

tilmelde dig på 
erhvervs@soroe.dk 

 med angivelse af:  

Virksomhedsnavn 
Deltager  

Mail og telefonnr. 
 
 

Så kommer vi og gør 
bestillingen færdig  

 

Stand placering bliver 

fordelt efter først til 

mølle princippet   

 

 

 

 

Yderlige spørgsmål: 

Du kan kontakte 
 Erhvervschef  

Niels-Henrik Glisbjerg  
på 5787 6034 eller 

nhg@soroe.dk 

Når mennesker mødes opstår der kendskab, netværk og forretninger, ofte 

sker det på en fælles markedsplads. Derfor giver vi nu det soranske er-

hvervsliv mulighed for leje sig ind i den soranske ambassade i forbindelse 

med den HI-2015, Skandinaviens teknologi- og industrimesse i Herning den 

22. til 24. september 2015.  

HI-2015 er Skandinaviens førende messe med fokus på: Automation, 

Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr, Innovation, Energi, Under-

leverandører og Logistik. 

Fokus på eksport 

Industrien oplever en voksende globalisering. Det er en udvikling, som 

messen tager højde for ved fremover at blive mere international. Derfor 

fokuseres der i 2015 på de skandinaviske og nordtyske markeder for derved 

at tiltrække flere besøgende og udstillere fra et endnu større geografisk 

område end tidligere. I øvrigt en satsning der er i god overensstemmelse 

med de målsætninger, der er i mange af virksomhederne i Sorø Kommune. 

Og hvad koster det: 

For 7000,00 kr. + moms få du råderet over et område på ca. 4,5 m2, med 

adgang til et større fællesområde, hvor der er depotrum, cateringfaciliteter 

m.v.  

I prisen er medtaget tilmeldingsgebyr samt optagelse i messekataloget. 

Derudover komme individuel bestilling af skrank, bord og stole, produktion 

at bannere til sidevæggene samt eventuel overnatning.  

Fra Sorø Erhverv vil vi gennem hele messen være repræsenteret ved 2 

personer hvilket sikre, at din stand aldrig vil være ubemandet. 

Standen er placeret på hovedstrøget i Hal K, med Center for Underleveran-

døre, Metal og maskinindustrien samt innovationstorvet som naboer  

På side 2 kan du se en skitse af standen samt hvilke placeringsmuligheder, 

der er.   
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