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Biogass til tungtransport

Biogassdagene 2018
Norges Varemesse - LILLESTRØM - 5.-6. sept.
OLA ELVESTUEN
FOTO: VENSTRE.
GJENGITT ETTER AVTALE.

Se de nyeste kjøretøyene

Hør de siste signalene

Her er stedet å STILLE UT
VI INVITERER: > Transportører > Logistikkselskaper > Leverandører
> Vareeiere og innkjøpere av transport > Myndigheter

Bli med på happeningen

9 m2 STAND

KR. 12.500
Pris eks mva.

DE STORE KOMMER: VOLVO, SCANIA, IVECO....
SJEKK PROGRAMMET OG MER UTFYLLENDE INFO PÅ NESTE SIDE!

PÅMELDING: www.biogassdagene.no

Biogassdagene 2018 arrangeres av Energigass Norge i samarbeid med flere
organisasjoner og fagmiljøer som arbeider med produksjon, distribusjon
og bruk av biogass i Norge. Les mer på våre nettsider www.biogassdagene.no

>

Program pr 1. juni

FAKTA OM BIOGASSDAGENE

ONSDAG 5. SEPTEMBER
Kl 10 Rigging av utstilling
Kl 17 Åpen utstilling, presentasjon 			
av kjøretøy, matservering
Kl 18 Konsert med Ila Auto
Kl 21 Utstillingen stenger

å sette fokus på
produksjon og
bruk av biogass
i Norge

TORSDAG 6. SEPTEMBER
Kl 09 Utstillingen åpner
Kl 10 Seminar
Åpningsinnlegg med
klima- og miljøminister Ola Elvestuen
Lunsj
Seminar/utstilling fortsetter
Kl 15 Slutt

> har som mål > arrangeres

av Energigass
Norge i samarbeid med
flere andre
institusjoner og
organisasjoner

> ble første

gang arrangert
på Nesoddenferja i 2016 med
tema Biogass på
skip (ferja bruker naturgass
som drivstoff )

> ble i 2017

arrangert på
Youngstorget
med fokus på
bærekraft for
biogass, med
blant annet
lansering av en
ny rapport

Biogass er svært aktuelt som
drivstoff til tungtransport!
Derfor dette tema nå!
> Volvo, Scania og Iveco leverer trekkvogner for 50 tonn totallast med
biogass som drivstoff
> Flere selskaper bygger fyllestasjoner for levering av flytende biogass
> Enova dekker deler av merkostnadene ved de nye bilene
> Det jobbes med å få reduserte satser i bomringene for kjøretøy med
biogass som drivstoff

bestill stands på nettsiden
VI HAR TRE ULIKE STANDSTYPER:
1. Standard stand “MiniNova. Ferdig oppsatt stand på 9 km2 (3x3 meter)
Utstyr: Hvite bakvegger, 4 spotlights, 1 stk stikkontakt 1 fas 16 amp, teppe,
frontbord. Pris: 12.500,- + mva.
2. Kjøretøy Plass til å stille ut store og små kjøretøy under tak.
Pris avtales etter størrelse på utstillingsområdet.
3. Stor stand
Mulighet til å markere deg og ditt firma på en måte som kundene aldri
glemmer. Pris avtales etter størrelse på utstillingsområdet.
Utstyr til utstilling kan leies hos Norges Varemesse.
Alle stands bestilles på vår nettside og inkluderer to deltakere a 495,For mer info ta kontakt med Tore Woll: two@energigass.no,
tlf + 47 917 99 244
Pris deltakere: Billett til arrangementet koster kr 495,- for deltakerne.
Dette dekker arrangementet både 5. og 6. september
Utstillere og sponsorer kan kjøpe billetter på våre nettsiden
for utdeling til egne kunder og kontakter.
Norges Varemesse er Norges største arrangør av messer med
500.000 besøkende årlig. Området ligger på Lillestrøm, like i nærheten
av jernbanestasjon og hoteller - 12 minutt fra Gardermoen.

PÅMELDING: www.biogassdagene.no

Biogassdagene 2018 arrangeres av Energigass Norge i samarbeid med flere
organisasjoner og fagmiljøer som arbeider med produksjon. Distribusjon
og bruk av biogass i Norge. Les mer på nettsider www.biogassdagene.no

