
 
 

VELKON 2014 – 22. oktober - Rica Hell Hotel, ved Trondheim lufthavn, Værnes 
VELKON er en årlig nasjonal konferanse som samler personer, bedrifter og organisasjoner som 

arbeider med og har interesse for velferdsteknologi. VELKON arrangeres for 5. gang og har etablert 

seg som en betydelig nasjonal konferanse. Velferdsteknologiske løsninger krever samarbeid mellom 

mange parter. Derfor er målgruppen for VELKON aktører fra kommuner, helseforetak, undervisning, 

forskning, næringsliv og myndigheter. Her møter du premissleverandører og beslutningstagere. 
 

Utstillingsplass under årets velferdsteknologikonferanse 
Under VELKON 2013 ble det for første gang arrangert en utstilling som en del av konferansen, og det 

ble summet og diskutert godt i et utstillingsområde som ga en intim, men kanskje noe tett 

atmosfære. VELKON er i utvikling som konferanse, og vi ønsker også å utvikle utstillingskonseptet 

videre. I 2014 har vi et større og samlet areal som blir godt tilknyttet konferansesalene. Vi byr også 

på et konsept som vi har kalt “Storytelling i utstillingsområdet”, hvor vi utnytter utstillingen til 

minipresentasjoner fra utstillerne som kan formidle korte og spennende historier. 
 

Program 
Kl. 08.30 – 17.00 Utstillingen er åpen under hele konferansen. 

Kl. 8.30 – 9.30 Dagen starter med at konferansedeltagerne får servert kaffe i utstillingsområdet. 

Kl. 9.30 – 11.00 Plenumsforedrag. 

Kl. 11.00 – 11.30 Pause med kaffeservering i utstillingsområdet. 

Kl. 11.30 – 13.00 Parallellsesjoner 

Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj 

Kl. 14.00 - 15.15 Parallellsesjoner 

Kl. 15.15 – 15.30 Pause med kaffeservering i utstillingsområdet 

Kl. 15.30 – 16.00 Storytelling i utstillingsområdet 

Kl. 16.00 – 17.00 Plenumsavslutning 

Kl. 16.30 – Tapas, ris, ros og refleksjon 

Detaljert program med mer informasjon finner dere på www.velferdsteknologikonferansen.no 
 

Påmelding 
Vi tilbyr utstillingsplasser til kr. 10 900,- eks mva på 3 x 2 meter som inkluderer følgende: 

Messevegger, skilt med firmanavn/logo, tepper, strøm/dobbel stikkontakt, 3 spotlights, 1 ståbord og 

2 barkrakker. Det er også anledning til å bestille messeutstyr fra et større sortiment for de som 

ønsker det. Bestilling av utstillingsplass skjer via dette skjemaet. 

Ta kontakt med Messeselskapet AS ved spørsmål om utstillingsplass eller utstyr til stand: 

Ida Indahl, e-post: ida@messeselskapet.no , t. 73809747 

For å delta med stand må dere også melde dere på konferansen. Deltagelse på konferansen, 

hotellrom og tapas kan bestilles på www.velkon.no 
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