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Invita�on

EVEX-arrangement a�oldes den 15. maj 2018 kl. 12.30-17.00 i
Hans Chris�an Andersen Airport, Lu�havnvej 131, 5270 Odense
Programmet for dagen er:
12.30

Ankomst af gæster

12.30

Stående frokost i lokalet med uds�lling fra en del af EVEX medlemsvirksomheder.
Se medlemsvirksomhederne på www.evex.dk

13.00-13.30

Brug af drone �l event og uds�llinger
Chris�an Clemmensen Møller er Execu�v producer I Dronops Produc�ons.
Chris�an Clemmensen Møller rådgiver og bistår virksomheder og organisa�oner i arbejdet
med droneteknologi - helt fra de indledende overvejelser �l endelig implementering.
I sit indlæg giver Chris�an Møller sit syn dronebranchen anno 2018, herunder på hvordan
din virksomhed bedst kommer i gang med arbejdet med droneteknologi.

13.30-14.00

Uds�lling & netværk

14.00-14.30

Ny uddannelse og ændringer i uddannelsesforhold inden for branchen
Torben Sjøberg Pedersen præsenterer de moderniseringer og dermed radikale ændringer der
er sket i uddannelserne omkring event og serviceteknikere. Torben giver også en introduk�on
�l de nye regler om elevpladser regeringen har indført i år, som bl.a. indebærer en strafafgi�
hvis ikke virksomheden tager et antal elever der måles i forhold �l antallet af faglærte ansa�e.

14.30-15.00

Uds�lling & netværk

15.00-15.30

Hvordan får jeg værdi af min uds�lling
Hans Ravnkjær, CEO i Cheche, vil gerne give jer en involverende og udfordrende gennemgang
af trends inden for uds�llinger og events.
Han vil tage jer rundt om nogle af de tendenser, han ser fylde i møde- og konferenceverdenen,
ikke mindst i forhold �l ’det ak�ve valg’, funk�ons- og ak�vitetszoner og design som diﬀeren�ator. Og så vil han udfordre nogle af de klassiske ideer i selve det at stå på stand på en uds�lling i forhold �l det at møde kunder og få salget.

16.00 -16.30

Hvordan udvikler verdens største uds�llings marked sig
FAMAB er EVEX’ tyske søsterorganisa�on og Conny Lobert vil fortælle om nogle af de forhold
der rører sig på det tyske uds�llingsmarked.

16.45-16.55

Lodtrækning af drone blandt de �lstedeværende

17.00

Tak for i dag

ølg os

vex.dk • www.evex.dk

Deltagelse er gra�s dog opkræves et No show fee på DKK 400,00 ex. moms.
Tilmelding sker ved �lmelding �l mail@evex.dk. Oplys venligst:
Navn, virksomhed, telefonnummer samt om du ønsker at deltage i middagen e�erfølgende.
Messetæpper har sponseret en drone
�l en værdi af 8500,00
Du kan læse mere om dronen på de�e link h�ps://www.dji.com/mavic?site=brandsite&from=nav
Hvis du har lyst �l at deltage i en middag e�er arrangementet har vi booket bord på Nordatlanten,
Nordatlan�sk promenade 1, 5000 Odense C, hvor der serveres en menu �l kun DKK 350. Middag og
drikkevarer er for egen regning. Det forventes at middagen afslu�es, så alle kan nå hjem inden senge�d.

