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Profilering og praktiske opplysninger  

ved utstilling på Urban Energi 2021 

 

Kjære utstiller! 
Tusen takk for at du er med oss på Fjernvarmedagene Urban Energi 2021! Utstillerområdet er en sentral 

del av vårt arrangement, og er et sted alle deltakerne på arrangementet må innom. I dette skrivet har vi 

samlet det meste av informasjon for deg.  

Men først: Vi bygger videre på grepene fra tidligere år for å få til enda større involvering fra deltakerne i 

utstillingsområdet og for å legge til rette for at flest mulig er innom deres stand.  

For å få til dette, ønsker vi oss følgende fra dere: 

Bidrag til Urban Energi Grand Prix 
Dette er en konkurranse vi inviterer alle deltakerne til å være med i, som handler om å oppsøke 

utstillerområdet for å finne svar på spørsmål hos dere. Vi ønsker at hver utstiller sender oss et kort 

spørsmål, som gjerne kan være relatert til noe dere presenterer på standen, og gir tre korte 

svaralternativer (hvor dere markerer hva som er riktig). Spørsmålene blir satt sammen til en slags 

"tippekupong" som deltagerne fyller ut leverer inn til oss – og hvor det trekkes en vinner på dag 2 blant 

dem som har flest riktige svar. Vi sørger for en skikkelig premie (eksempler de siste årene: iPad, hifi 

headset). 

Send oss spørsmål (og svar) på dette formatet (NB! Viktig at svaret er kort!): 

Hva heter HeatWork sin miljøvennlige nyhet innen byggvarme? 

1: KlimaKur 

X: CliWi 2.0 – riktig! 

2. Wiki 2.0 

Vi har gjennomført denne konkurransen mange ganger nå, og den genererer ekstra liv i 

utstillingsområdet. Det er viktig at spørsmålene ikke er for kompliserte, og ved å kunne velge mellom tre 

svaralternativer blir terskelen for å delta lav. Hensikten er at deltakerne må oppsøke deres stand for å få 

svaret. 

NB! Vi trenger ditt spørsmål og svaralternativer innen fredag 12. oktober på grunn av produksjon av 

konkurransemateriell! Og – ikke lag lange svaralternativer, helst bare ett ord/navn. 
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Innlegg på formiddagsseminar 
Alle utstillere med "Large" og "Medium"-pakke er invitert til å holde innlegg i våre to 

formiddagsseminarer "Drift og vedlikehold" og "Vannbåren varme". Dette er en god mulighet til å gi en 

kort presentasjonen av standen og at interesserte deltakere kan oppsøke dere for mer informasjon i 

løpet av arrangementet.  

Hold presentasjonen kort, uten mange slides, og maks ti minutter (gjerne kortere). De dypere samtalene 

kan dere invitere til på selve standen.  

Vi fordeler innlegg tematisk og sender en oversikt over rekkefølgen før fredag 12. november. 

NB! Vi trenger at alle med "Large" og "Medium"-pakke melder inn person og tittel på innlegget før 

onsdag 10. november. Eventuell PowerPoint innen fredag 12. november.  

Slide og bilde(r) til storskjerm 
I pausene i plenumssesjonene vil vi et slideshow rulle med profilering av dere utstillere. Send oss derfor 

én PowerPoint-slide med logo/bilde/enkelt budskap. Det bør ikke være en tekstbasert slide! Har dere 

andre, gode bilder fra deres virksomhet (helst med mennesker på!), er det flott hvis dere vil dele dem 

med oss til bruk i andre sammenhenger under arrangementet (for å illustrere "fjernvarmevirksomhet"). 

Send spørsmål til konkurransen, ønske om innlegg på drift og vedlikeholdseminar og slide/bilder til 

trygve @fjernvarme.no 

Digital deltagerliste 
På konferansen tar vi i bruk en egen arrangements-app, hvor blant annet deltagerliste, program og 

streaming blir tilgjengelig. Der vi også en oversikt over utstillingsområdet ligge – og annen informasjon. 

Dere får tilsendt en SMS med link til appen i forkant av arrangementet og vil dermed kunne få tilgang til 

deltagerlisten på forhånd. Bruk gjerne anledningen til å legge inn informasjon om deg selv (bilde) i appen 

for bedre synlighet. 

Øvrig praktisk informasjon: 

Sted og adresse  

Radisson Blu Scandinavia Hotel  

Holbergsgate 30, 0166 Oslo, Norway  

Kontaktpersoner 
Ansvarlig for Norsk Fjernvarme: 

Før arrangementet: Trygve Mellvang-Berg, trygve@fjernvarme.no, +47 95 866 933 

Under arrangementet: Sissel Baastrup, sissel.baastrup@energinorge.no, +47 97 729 739 

Ansvarlig fra hotellet:  

Fernando Mora, Mora, fernando.mora@radissonblu.com, +47 922 15 753 

mailto:trygve%20@fjernvarme.no
mailto:trygve@fjernvarme.no
mailto:sissel.baastrup@energinorge.no
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Fotografering 
Vår profesjonelle fotograf Johnny Syversen (johnny@josy.no), +47 90086036, er tilgjengelig for å ta bilde 

av deres stand på første dag av arrangementet. Dette er bilder som kan brukes fritt av dere – og vi ser 

gjerne at dere deler bilder av standen i sosiale medier med hashtag #urbanenergi 

Vi ber Johnny ta bilde av alle, men erfaringen fra tidligere er at ikke alle er tilgjengelig på standen hele 

tiden, og at noen "gikk glipp av" fotograferingen. Ta derfor direkte kontakt med Johnny hvis han ikke er 

innom dere før plenumssesjonen er over første dag. Vi samler bildene i denne dropbox-mappen 

etterhvert som de blir ferdig: 

https://www.dropbox.com/sh/n01w2n0vyjtlnsl/AAD5HRj544K8w4iuX1BjunD2a?dl=0 

Utstillingsområdet – fysisk og digital 
Utstillingsområdet er per i dag så godt som fullt, noe vi er veldig glade for, og alle påmeldte så langt er 

tildelt plass (se kart lenger ned). Vi har også mulighet til å utvide til eventuelt flere påmeldte. 

I tillegg har vi også et digitalt utstillingsområde på urbanenergi.no – hvor dere kan legge inn relevant 

informasjon. Sjekk hvordan din stand ser ut og sendt eventuelle endringer til trygve@fjernvarme.no 

Utstyr på standplass 
Hotellet har bord og duker tilgjengelig ved opprigg og det er tilgang på strøm og trådløst internett. Det er 

ikke "messevegger" tilgjengelig. Behov for utstyr utover dette avtales direkte med hotellet. Ta direkte 

kontakt med Fernando på hotellet om dette og eventuelt andre behov.  

Levering av utstyr  
De av dere som sender utstyr på forhånd, må merkes tydelig med følgende:  

C/O:  

Urban Energi 2021 – 16.17.november 

Navn på utstiller:  

Stand nr:  

Kontaktperson og tlf fra utstiller: 

 

Utstyr kan leveres på hotellet mandag 15. november (når som helst på dagen). Alt utstyr må være 

pakket ned i løpet av ettermiddag/kveld onsdag 17. november. 

Opprigg  
Oppriggstart er mandag 15. november kl. 17:00. Det er i utgangspunktet ikke noe annet arrangement 

den dagen, så det kan være mulig å slippe til tidligere enn dette også. Ta i så fall kontakt med hotellet om 

dette. Vi vil sterkt anbefale å rigge mandagen, ettersom formiddagsseminarene tirsdag 16. november 

starter allerede kl 09.00. 

mailto:johnny@josy.no
https://urbanenergi.no/liste-utstillingsomrade
mailto:trygve@fjernvarme.no
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Hotellet vil "tegne opp" utstillingsområdet på gulvet og plassere lapper med navn på utstiller der dere 

skal stå. Husk at en liten stand ikke skal være bredere enn 1 meter og at en stor stand ikke skal være 

bredere enn 3 meter. 

NB! Alle utstillere som rigger opp nær en nødutgang/dører må ta hensyn så ikke tilgang blokkeres. 

Slik blir plasseringen i selve utstillerområdet: 

 

Alt av bokser, papp, plastikk etc. som skal oppbevares til nedrigg må merkes TYDELIG med stand navn og 

nummer, så setter hotellet det ut igjen etter arrangementet.   

Hotellet står ikke ansvarlig for oppbevarte gjenstander. 

Nedrigg  
Nedrigg kan starte etter siste pause dag 2, men vent gjerne til etter at folk kommer ut av den siste 

sesjonen i 15-tiden. Det er forutsatt at støy holdes på et minimum.  
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Sikkerhet 
Det er ikke dedikert sikkerhet for utstillingsområdet. Området er ikke låst. Ta kontakt med Fernando fra 

hotellet hvis det er behov for å låse inn utstyr underveis i arrangementet. Det gjelder også hvis det skulle 

være behov for å sende utstyr før 14. november. 

Håndtering av søppel  
Hotellets ansatte håndterer det som skal kastes. Alt som er forlatt på stand vil bli kastet om ikke det er 

skikkelig merket. Dersom det er mye søppel kan det påløpe en avfallsavgift som faktureres utstiller 

direkte.  

Henting av utstyr  
Det er ønskelig at utstyr tas med samme dag. Eventuell lagring utover dette MÅ avtales med hotellet. 

Henting må i så fall bestilles selv og ALT materiell må TYDELIG merkes med leveringsadresse på alle 

elementene som skal hentes. Hotellet står ikke ansvarlig for etterlatte gjenstander.   

NB! Husk å merke med firmanavn og hvem som henter (transportselskap og gjerne kontaktperson). 

Diverse info  

Buss og taxi 

Ring 02323 (Oslo Taxi) 

Resepsjonen er og behjelpelig 

med reservasjon av taxi.  

Hotellet ligger i gangavstand fra 

Nationaltheatret stasjon (tog og 

T-bane). Flybuss (FB5) går hver 

time frå Oslo Lufthavn til hotellet 

 

Toalett finnes lett tilgjengelig i utstillingsområdet.  

 

Kaffe & te står framme hele dagen – bare å forsyne seg! 

Facebook og Twitter  

Gå gjerne inn på Fjernvarmedagene Urban Energi sin arrangementside på Facebook og vis 

at du kommer. Hashtag til bruk i sosiale medier som Twitter er #urbanenergi. Skriv gjerne 

på deres hjemmesider om deres utstilling, send oss en melding/epost om det, så deler vi 

det via våre kanaler. 

Vi sees! 

https://www.facebook.com/events/112070387721645
https://www.facebook.com/events/855128507995974/

