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NORSK KJEMISK SELSKAP
FAGGRUPPE FOR ANALYTISK KJEMI

23. NORSKE SYMPOSIUM I KROMATOGRAFI
Vi inviterer herved forhandlere/produsenter av instrumenter og
forbruksartikler for kromatografi og elektroforese til å stille ut på ovennevnte
symposium. Vi inviterer også forhandlere og deres utenlandske
leverandører til å bidra med tekniske/metodologiske innlegg i en egen
seksjon. Komiteen forbeholder seg retten til å velge hvilke foredrag som de
anser er av størst interesse. Frist for påmelding av foredrag er 1.november
2017.

Praktiske opplysninger
Sted:

Scandic Park Sandefjord

Tid:

Søndag 7. januar kl 16.00 til tirsdag 9. januar kl 15.00. År 2018.

Pris:

Utstillingsgebyr: NOK 4 900,- inntil 3 meter
NOK 5 500,- for 3-5 meter
NOK 5 500,- + 1300 for hver meter over 5 meter

Utstillingsplass:
Vi vil som tidligere benytte korridorer, ganger og separate rom i forbindelse med
foredragssalene. Vennligst angi på påmeldingskjemaet hvor du ønsker å bli plassert.
Arrangørene vil forsøke å etterkomme alles ønsker, og også ta hensyn til plassering
forrige gang.

Oppsetting: Søndag 7. Januar fra kl 10:00

Ned rigging: Tirsdag 9. januar etter lunsj
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Markedsføring av 23. NORSKE SYMPOSIUM I KROMATOGRAFI:

1. Vi har vår egen hjemmeside for symposiet med adresse
www.kromatografisymposiet.no. De firma som er interessert kan få logo med link
direkte til sin hjemmeside fra vår åpningsside. Pris NOK

2. Deltagerinvitasjon sent ut gjennom "Norsk Kjemisk selskap Faggruppe for analytisk
kjemi" på E-post.

3. Dobbeltside annonse i Kjemi Nr 4 September og 6 November og www.kjemi.no.
Samt annonse under møter messer & konferanser i Kjemi.

4. Mulighet for å markedsføre seg gjennom, vedlegg til konferansemapper, annonser
i programmet, aperitiff før middag. Kostnadene for dette vil variere avhengig av
antall deltagere o.s.v. Her er prinsippet først til mølla................ Ta kontakt med
Trond Bekker-Larsen.

Kontaktperson:
Trond Bekker-Larsen
e-post: trond.bl@online.no
Tlf: +47 91 35 02 82
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23. NORSKE SYMPOSIUM I KROMATOGRAFI
PÅMELDINGSSKJEMA FOR UTSTILLERE
Firma:……………………………………………………………………..
Kontaktperson:……….………………………………………………….
E-postl:…………………………………………………………………….
Tlf:…………………………..………………………………………………
Postadresse:………………..…………………………………………….
Postnr:……………….Sted:…………..………………………………….

Utstillingsplass (sett kryss i sirkelen)
 Vi ønsker inntil 3 m

3-5m

>5m

ca..........m

 Ønsker link til vår hjemmeside fra www.kromatografisymposiet.no
 Ønsker å bli kontaktet med tilbud om annonse i kompendiet som deles ut
til alle deltagere.


Ønsker å bli kontaktet fordi vi vil ha innlegg/brosjyre med til alle
deltagere 1500,- pr/vedlegg.

Plassering:
A: Oppe i korridor/gang.
B: Oppe i tilknytning til rom

Utfylt skjema sendes INNEN 15. Oktober 2017:
Trond Bekker-Larsen på e-mail: trond.bl@online.no
PÅMELDING AV DELTAKERE SAMT BESTILLING AV INNKVARTERING:

HTTP://WWW.KROMATOGRAFISYMPOSIET.NO/PAMELDING/
PÅMELDING FOREDRAG/POSTER:

http://www.kromatografisymposiet.no/pamelding-av-foredrag-og-postere/

