
 

 

BYGG REIS DEG är arenan som samlar ihop hela byggbranschen
i Norge. På mässan har du en unik möjlighet att träffa för dig
viktiga målgrupper inom byggnadsbranschen. På plats finns
kunderna, konsumenterna samt förstås de viktigaste aktörerna.
Bygg Reis Deg är Norges viktigaste samlingsplats för branschen.
 
Mässan som arrangeras vart annat år i Lillestrøm hade 42 535
besökare år 2017, och 80 % av besökarna planerar att delta på
mässan igen år 2019. Mässan samlade 564 utställare år 2017, och
antalet utställare och besökare ökar hela tiden.

Viexpo ordnar en EXPORTFRÄMJANDE RESA till Bygg Reis Deg-mässan
16.-17.10.2019. Under resan bekantar vi oss med utbudet på mässan och
knyter värdefulla kontakter med nya potentiella kunder.

Investeringarna inom byggnadsbranschen i Norge är
massiva, kom med och kartlägg dina egna möjligheter!

Från Gardermoens flygplats tar vi oss med tåg till mässan, tågresan tar ca 12 minuter. Resväskor kan
lämnas i bagageförvaring (på egen bekostnad). Under dagen bekantar vi oss med utbudet på mässan.
Efter mässdagen tar vi tåget till hotellet i centrala Oslo, resan tar ca 10 minuter. Mässan har öppet på
onsdag kl. 10-18.
 
Vi övernattar på Saga Hotel Oslo Central **** som är beläget i centrala Oslo, på ca 5 minuters
gångavstånd från Oslo Centralstation.
 
17.10.2019
Eventuella sammanträden under förmiddagen.
Under eftermiddagen kan mässan ännu besökas (öppet 10-19).
 
Flygtidtabell tillbaka:
Till Vasa                              Till Karleby:                         
20.25-22.45 OSL-HEL       20.25-22.45 OSL-HEL     
23.55-00.50 HEL-VAA      23.45-00.50 HEL-KOK
Till Joensuu:                   Till Helsingfors:
20.25-22.45 OSL-HEL       20.25-22.45 OSL-HEL                                    
23:40-00:40 HEL-JOE

Preliminär flygtidtabell 16.10.2019:
Från Vasa                         Från Karleby                 Från Joensuu:               Från Helsinki:                    
06.00-06.45 VAA-HEL      05.30-06.35 KOK-HEL     05:40-06:40 JOE-HEL     07:35-08:05
07.35-08.05 HEL-OSL      07.35-08.05 HEL-OSL      07.35-08.05 HEL-OSL
 

Flyg tur-retur i turistklass
Flygplatsskatter, passageraravgifter,
myndighetsavgifter och bränsletillägg.
Inkvartering inkl. frukost
Entrébiljett till Bygg Reis Deg
Flygplatstransporter i Norge
Eventuella möten
Viexpos reseledares tjänster samt
resebyråns avgifter.

Pris: 995 €/person, enkelrum
(+moms) - förutsätter minst 8
deltagare.
I priset ingår:

Reseprogrammet kan kompletteras i ett senare skede. Viexpo
bibehåller sig rätten till eventuella ändringar i reseprogrammet.

Anmäl dig senast 1.8.2019!

Ytterligare info och anmälning:
Katja Jankens, katja.jankens@viexpo.fi Tel. +358 50 573 8876


