ML sommermøde
9. juni 2011
HL11.

Program.
Sektion 2
Vi gør klar til HL11ved Per Hedetoft
•Klima og miljø
• Billetservice
Orientering fra sektionen ved Michael Husfeldt

Kl. 11.00 Fælles medlemsmøde med
Status ML branchestatistik ved Per Hedetoft
Nyt fra brancheforeningen ved Michael Husfeldt
• Kursusaktiviteter 2011/12
• Elektronisk købekontrak
• Agritechnica 2011
Kl. 12.00 Frokost og hyggeligt samvær
Kl. 13.00 Danske Anlægsgartnere lige nu og i perspektiv
Indlæg ved direktør Stephan Falsner, Danske Anlægsgartnere

Kl. 14.00 Præsentation af Egeskovs aktiviteter ved Henrik Neelmeyer
• Landbrug
• Turisme
• Produktion af rapsolie
Vi besøger veteranmuseet, hvor vi sammen kan ”sparke dæk” og høre om museets historie
ved Henrik Neelmeyer

Fælles branchestand på HL11.

Som i 2009, har Maskinleverandørerne en fælles branche stand,
omhandlende det fælles tema som hele HL11 har, nemlig Klima og Miljø.
Udstillende medlemsvirksomheder har på fællesstanden mulighed for, at udstille en
maskine, som på en eller anden måde forsøger at skåne miljøet, ved at den bruger
mindre fossilt brændstof.
På ML hjemmesiden findes der et tilmeldingsskema, som udfyldes og efterfølgende
sendes dette til sekretariatet.
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Ny billetmaskine.
Udstiller virksomheder får tildelt et unikt link til en billetmaskine.
Dette link kan derefter sættes ind på egen hjemmeside, så alle besøgende,
kendte som ukendte, kan gå ind via dette link og bestille billetter.
Man kan også vælge at sende linket særskilt, som en slags invitation til udvalgte kunder.
De billetter der udskrives koster ikke noget for udstillervirksomhederne, så der vil være
basis for mange besøgende. Billetprisen i døren uden invitation vil være på 50 kr. pr. billet
De inviterede virksomheder kommer ind på en side, hvor de først skal fortælle lidt om
hvem de er, kontaktoplysninger m.m., disse oplysninger kan efter messen sendes til
inviterende virksomheder.
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Kære Administrator,
Denne formular er blevet indsendt fra din hjemmeside hl11.dk den 14. april 2011 20:26.
Billetter - Pedersen A/S, Erenfred

Spørgsmål

Svar

Bestil billetter nedenfor
Antal billetter:
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Informationer om virksomheden/forvaltningen
Navn

preben

Adresse

rask

Postnummer

5874

By

hesselager

Region:

Fyn

Land

danmark

Antal medarbejdere i
virksomheden/forvaltningen

1 til 5

Virksomhedstype

Anlægsgartner

Information om bestiller
Navn

preben rask

Email

prebenrask@webspeed.dk

Telefonnummer

24823182
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Vi opnår følgende:
Der er let adgang til billetter, uden at det koster en masse for udstillere.
Den smule ”arbejde” der skal udføres for at kunne printe billetter, opvejes af prisen.
Vi får nogle ”stamoplysninger” på virksomhederne som ønsker billetter.
Vi får navneskilte på besøgende, med virksomhedens navn og titlen på besøgende.
Det bliver meget lettere at lave besøgsanalyser og statistikker fremover.
God udstilling! 

8

