
 

hi Udstillernyt uge 23 
 
Preheader: Kom til hi Kick-Off! – og læs om hi AWARD og de 17 verdensmål. 
 

 
 
Kære udstiller,  
 
Mange udstillere har allerede tilmeldt sig hi Kick-Off, som afvikles i Herning i næste uge og i København ugen 
efter, men vi har plads til flere, så tilmeld dig sammen med dine kolleger. hi AWARD’en blev lanceret i mandags 
– læs mere om den neden for: 
 

 Tilmelding til Kick-off 
 hi AWARD 
 Messepakker (Book overnatning) 

 Tilmeld en kollega til Udstillernyt 
 

 
 
Indlægsholder på Kick-Off: Thomas Bigum 

 

TILMELD DIG KICK-OFF  
 
Vi inviterer hermed alle udstillere til hi Kick-off-møde, som bliver en spændende 
formiddag med inspiration og værktøjer til din markedsføring samt gode råd til den 
praktiske planlægning af jeres messedeltagelse: 
 
Torsdag den 13. juni 2019 i MCH Messecenter Herning, eller 
 
Mandag den 17. juni 2019 hos IDA´s Mødecenter, København 

 
Mød også Thomas Bigum (billedet), som giver tips og idéer til at udnytte f.eks. sociale medier og andre 
markedsføringstiltag. Se hele programmet og tilmeld dig og dine kolleger på hjemmesiden. 
 
Deadline for tilmelding: torsdag 6. juni 
 

 
  

https://www.hi-industri.dk/


 
 

 
 

hi SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARD 
 
hi Tech & Industry Scandinavia lancerer i år en hi Sustainable Development Award, der tager udgangspunkt I 
FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Med denne pris hædrer vi udstillerne på hi-messen og deres 
bidrag til en bedre verden.  
 
Vi opfordrer alle udstillere til at indstille deres produkter, løsninger eller services til hi Sustainable Development 
Award 2019. Vinderen bliver offentliggjort til åbningen af hi-messen tirsdag den 1. oktober og præmieres 
dessuden med kr. 50.000,-  
 
Deadline for indstilling er fredag 28. juni. 
 

Læs mere om kriterier og indstilling 
https://www.hi-industri.dk/for-udstillere/hi-award 

 

 
 

 
 

BESTIL HOTEL, FROKOST OG MIDDAG PÅ ÉN GANG 
 
Bestil en messepakke med overnatning, frokostbilletter og aftenbespisning – så kan du have fokus på dine 
kunder under hele messen. 
 
Bestil på messens hjemmeside, og vælg mellem 4 forskellige hoteller, restaurant i Herning eller middag i MCH. 
 
 

 

https://www.hi-industri.dk/
https://www.hi-industri.dk/for-udstillere/hi-award


 
 

 

Tilmeld en kollega til hi-Udstillernyt 

Nyheds-emailen "hi Udstillernyt" udsendes ca. en gang ugentlig i perioden frem mod messen. Emailen indeholder 
informationer om praktiske forhold, forslag til markedsføring af din messedeltagelse, men også invitationer til 
udstillerfester og messens events og aktiviteter. 

Emailen sendes automatisk til dén person i din virksomhed, som har indgået aftalen om din virksomheds 
messedeltagelse. 

At udstille på messen er dog ofte en opgave, som mange kolleger er involveret i, så derfor kan det være en stor fordel, at 
Udstillernyt sendes til flere kolleger i din virksomhed. Tilmeld derfor dine kolleger, som også er involveret i forberedelserne 
frem mod messen, her: 

https://www.hi-industri.dk/

