UDSTILLERMANUAL
19.-21. NOVEMBER 2019

WHINN.DK
#WHINN

VELKOMMEN
Kære udstiller
Vi er stolte af at byde velkommen til WHINN – Week of Health and INNovation 2019.
I år er WHINN flyttet til Campus Odense og WHINN Grand Central med bla. keynotes og udstilling bliver i
Forskerparken.
Denne manual giver dig informationer om WHINN-udstillingen. Brug venligst et par minutter på at
gennemlæse den. Hvis manualen giver anledning til spørgsmål bedes I kontakte Louise DaugbjergPedersen, louise@whinn.dk, +45 5133 4642.
For at vi hurtigst muligt kan få din virksomhed på WHINNs hjemmeside, bedes du sende følgende til Louise
Daugbjerg-Pedersen (louise@whinn.dk):
-

-

Virksomhedslogo i høj opløsning
Virksomheds-/produktbeskrivelse, maksimum 150 ord.

Mange hilsner
WHINN-teamet

Generel udstillerinformation
Lokation
Syddansk Sundhedsinnovation
Campus Odense
Forskerparken 10G
5230 Odense M.
Datoer
20. – 21. November 2019
Tekniske bestillinger til stand
En udstillingsplads på WHINN 2019 er en ”rå” standplads – dvs. jeres plads blot er markeret på gulvet, med
tilhørende 230V strømstik. Hvis I ønsker at leje inventar til jeres stand – vægge, højbord, stole el. lign.
bedes I kontakte Peter Vedel Jakobsen på mail: pvj@nim-brandboard.dk eller på tlf. +45 66110525. Al leje
af udstyr samt opbygning er for egen regning. Bestillingsformular ligger under ”Expo/Sponsor”  ”Service
Manual for Exhibitors”

Opbygning
Tirsdag 19. november 2019

8.00 – 20.00

Åbningstider i udstillingen
Onsdag 20. november 2019
Torsdag 21. november 2019

9.00 – 16.45
9.00 – 16.00

Nedtagning og oprydning
Torsdag 21. november 2019

16.00 – 20.00

Shipping adresse
Syddansk Sundhedsinnovation
Campus Odense
Forskerparken 10G
5230 Odense M.
Mrk. WHINN EXHIBITION, virksomhedens navn og stand nr.
Al materiel kan blive modtaget i Forskerparken 10G fra 18. november 2019, og skal afhentes igen senest 2
dage efter udstillingen. Hvis du ønsker en anden aftale, kan du kontakte kontakt Louise DaugbjergPedersen, louise@whinn.dk, +45 5133 4642.

Registrering
Venligst bemærk, at der fremsendes en e-mail med registreringslink til den kontaktperson, som er anført på
jeres kontrakt. Registreringslinket fremsendes først efter modtagelse af betaling for jeres sponsorat. Som
udstiller kan du tirsdag mellem 9.00 – 20.00 få udleveret navneskilt til brug resten af konferencen.

Forsikring
Med henvisning til sponsor-/udstillerkontrakten fraskriver WHINN og Welfare Tech sig ethvert ansvar for
jeres udstilling. Vi anbefaler, at I køber jeres egen forsikring i tilfælde af skader eller tyveri.

Parkering
Der vil være ekstra parkeringsmuligheder i området omkring Forskerparken – disse er selvfølgelig i
gåafstand til Forskerparken.

Rygning
Rygning er strengt forbudt inden for området.

Konferencekontor
Vores konferencekontor er bemandet under hele udstillingen. Kontoret ligger i forbindelse med
udstillingen. Der vil være skiltning, så vi er nemme at finde.

Stand regler og retningslinjer
1. OPBYGNING
Maximum opbygningshøjde er 2,5 m. Hvis du ønsker at bygge højere, bedes du kontakte Louise
Daugbjerg-Pedersen, louise@whinn.dk , +45 51334642
Der må max opbygges 50 % op med væg ved åbne sider.
2. HÆNGE-BANNER/-SKILTE
Der er ikke mulighed for hængebanner/-skilte
3. WiFi
Der vil være wifi tilgængeligt i udstillingshallen.
Det er under ingen omstændigheder tilladt at bruge wifi til tunge præsentationer på udstillingen.
Hvis man har behov for kablet netværk bedes man kontakte Louise Daugbjerg-Pedersen på
louise@whinn.dk eller tlf. +45 51334642.
4. UDSTILLING GENERELT
Det er ikke tilladt at promovere sin stand eller virksomhed andre steder end på sin egen stand.
Materiale, som bliver fundet andre steder vil blive fjernet uden yderligere information. Ved
overtrædelse af denne regel, vil der blive givet en advarsel. Følges denne ikke, vil der blive
fremsendt en bøde på kr. 5.000,-.

