Välkommen att delta som utställare på Topocad Live 2020!
Nu bjuder vi in kommuner, entreprenadföretag och utställare till två härliga och inspirerande
användardagar på Hotel J i Nacka strand, Stockholm. Vi samlas för att byta erfarenheter, lyssna på
föredrag som berör aktuella frågor och idéer i branschen – och för att ha trevligt!

Preliminära tider
Topocad Live hålls tisdag 14 – onsdag 15 januari 2020.
Användarträffen startar med registrering kl 09.00 och fortsätter med seminarier och föredrag fram
till kl 17.00. Kl 17.00 börjar vi tävla och mingla i utställningen och avslutar sedan kvällen med middag
och underhållning. Onsdagens föredrag startar kl 09.00 och avslutas kl 15.00 med fika och
prisutdelning i utställningen. Utställningen är öppen under hela användarträffen.

Utställarpaket – vad ingår?
Paketet för utställare kostar 9 500 kr och inkluderar en persons deltagande.
Utställare extra personer betalar 2 500 kr per person. I paketet ingår:
-

-

Utställningsyta 2 dagar 2x3 meter. Ett bord och två stolar, samt el och internet.
Utställningsytan är direkt i anslutning till föreläsningssalarna och här serveras även fikat. Vi
kommer ordna mingel och tävlingar i utställningsytan för att skapa ett avslappnat möte
mellan deltagare och utställare.
Lunch, fika och middag
1 minuts speedtalk i inledningen av konferensen, där ni får presentera er själva
Logotype i tryckt program som postas till alla som bjuds in
Logotype i det digitala programmet
Logotype på hemsidan topocadlive.se

-

Logotype i alla mailutskick som är kopplade till Topocad Live

Anmälan & logi
Anmälan sker i samma formulär som deltagarnas. Bocka för att ni är utställare – för er gäller de priser
som nämns ovan. Här bokar ni även vilka dagar ni är med på, så vi kan beräkna måltider, samt logi.
Logipriserna gäller för samtliga. Fyll i formuläret så snart ni kan så ni har er logi bokad och klar.

Tävlingar
Någon form av tävling kommer att hållas i utställningen där varje utställare bidrar med ett pris i valfri
prisklass som kommer läggas på ett prisbord. Mer information kommer längre fram.

Föredrag
Programmet är i planeringsstadiet. Planen är att hålla oss till 4–5 teman, vi återkommer med mer
information om detta. Skicka gärna in ert föredrag (Rubrik, innehåll, namn och bild på
föredragshållaren) så får ni vara med i programmet i mån av plats.

Bjud in era kunder
Det kommer läggas upp en zip-fil med texter och bilder som ni kan använda er av när ni bjuder in era
kunder till eventet.

Hitta hit & parkering
Topocad Live 2020 hålls på Hotel J i Nacka Strand, Stockholm.
Hotel J
Ellensviksvägen 1
131 28 Nacka Strand
GPS koordinater: Latitude 59.3186000 Longitude 18.1642000
Parkering på Hotel J
Ankommer du med bil erbjuder hotellet både parkering inomhus i garaget under hotellet samt ett
flertal utomhusparkeringarna i närområdet. För mer information om parkeringsmöjligheter, vänligen
kontakta Hotel J:s reception på info@hotelj.com eller 08-601 30 00.
Bil till Hotel J
Från City till Nacka Strand. Kör i riktning mot Slussen, från Centralbron tag av på väg 222
(Värmdöleden) mot Nacka. Följ väg 222 i 6 kilometer, tag avfarten mot Nacka Strand/Nacka Centrum.
Tag vänster i rondellen mot Nacka Strand. Efter att ha kört igenom Augustendalstunneln, tag vänster
in på Augustendalsvägen.
Från Arlanda (E4 norrifrån) till Nacka Strand. Följ E4 mot Helsingborg. Sväng av E4 vid avfart Årsta,
följ väg 222 mot Gustavsberg. Kör hela Söderledstunneln. Efter 2,2 km tag avfart Jarlaberg/Nacka
Strand. Tag vänster i rondellen mot Nacka Strand. Efter att ha kört igenom Augustendalstunneln, tag
vänster in på Augustendalsvägen.
Från E4 söderifrån till Nacka Strand. Sväng av E4 vid avfart Årsta, därefter följ beskrivning ovan.
Mer information om hur du tar dig hit kommunalt, via båt mm finns på hotellets hemsida:
https://hotelj.com/om-oss/hitta-hit

