Vær synlig her!
Rabatt ved
bestilling før
10. august

Youngstorget i Oslo 29. Aug.

Biogassdagen 2017

Bærekraft og
verdiskaping

Velkommen som utstiller
Vi gjentar suksessen fra i fjor
og planlegger dette programmet
n Lansering av ny rapport om bærekraft for biogass
og biogjødsel
n Oppdatert info om verdiskaping og arbeidsplasser
n Hva mener topp-politikerne om biogass?
n Nyhetsslipp
n Stor utstilling inne i telt
n Utstilling av alle typer kjøretøy for biogass ute
n Lunsjservering

Sponsorer

(Per 3.8. åpent for flere, ta kontakt)

Arrangementet varer fra kl 10 – 15, med
opprigging av stand fra kl 0900, og
nedrigging like etter at det er slutt.
Deltakerne får god anledning til å
besøke utstillingen.

Til utstillingen inviterer vi
n Produsenter av biogass og biogjødsel (fra biogass)
n Distributører av biogass
n Leverandører av tjenester og utstyr
n Leverandører av alle typer kjøretøy
for biogass
n FoU-institusjoner
n Bransjeforeninger
n Andre aktuelle

Slik planlegger vi møte- og
utstillingsteltet.

Arrangementet er gratis
for deltakerne, og inntektene fra
utstillingen dekker kostnadene.

I år har vi større plass og kan
tilby disse utstillingsplassene:
1. Roll up inne
n 1 roll up
n 1 brosjyrestativ
n 1 person
Kr 3 000,- + mva til 10. aug (Kr 4 000,- + mva etterpå)

2. Stand inne
Standen kan være på 8-10 kvadratmeter,
med maksimal bredde på 4 meter.
To-tre personer.
Kr 6 000,- + mva til 10. aug (Kr 8 000,- + mva etterpå)

3. Kjøretøy ute
Kjøretøy + person som kan informere. GRATIS
Gratis utstilling for alle kjøretøy som kan bruke biogass
som drivstoff. Vi satser dette året på en bred utstilling av
biler fra tjenestekjøretøy til større nyttekjøretøy og busser.

Hva vil vi?
n Vise at biogass er klimanøytralt
og bærekraftig, og gir arbeidsplasser
og verdiskaping.
n Synliggjøre biogass midt i den
norske valgkampen

Hvem kommer?
Invitasjonen går til politikere,
representanter for myndigheter,
mulige brukere, bransjeforeninger og andre som har interesse for saken sammen med
aktørene i bransjen.
I år vil vi spesielt invitere
transportører, busselskaper
og andre innkjøpere av
transporttjenester.

Bestilling
Forpliktende bestilling av utstillingsplass på Biogassdagen
2017 Youngstorget i Oslo 29. august:
Sendes til Tore Woll på e-post two@energigass.no
Ta kontakt på tlf 917 99 244 for mer info!

Arrangør: Energigass Norge
Energigass Norge er en bransjeforening som
arbeider for økt og sikker bruk av energigassene biogass, naturgass, LPG og hydrogen i
Norge. Gjennom foreningens biogassutvalg
med mange av aktørene i bransjen som
medlemmer, har EGN arbeidet med biogass
siden foreningen startet opp i 2008.

