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Dansk fællesstand 

Bygg Reis Deg d. 16. - 19. oktober 2019 

 
 
I dagene fra den 16. – 19 oktober 2019 afholdes Norges største byggemesse, Bygg 
Reis Deg. Messen finder sted hvert andet år og henvender sig primært til det 
professionelle segment. I 2017 præsenterede 564 udstillere deres produkter og 
løsninger for mere end 43.000 besøgende på messen. Bygg Reis Deg er dermed 
Norges absolut største mødested for byggebranchen, og et oplagt udstillingsvindue 
for virksomheder med interesse i det norske marked. 

 

Årets hovedtemaer for messen er digitalisering og bæredygtighed. Norge har en 
målsætning om at udvikle verdens mest bæredygtige byggeindustri, og her spiller 
digitale værktøjer en afgørende rolle for at nå målet. Foruden selve messen vil der 
også blive gennemført en lang række seminarer og præsentationer fra de fire scener 
på udstillingsområdet. Her vil danske udstillere også kunne deltage med 
virksomheds- og produktpræsentationer. 

 
Center for Underleverandører (CFU) arrangerer som i 2017, i et samarbejde med Den 
danske Ambassade i Oslo og Eksportrådet, en dansk fællesstand på den norske 
byggemesse med henblik på at promovere danske virksomheder og løsninger. 
Fællesstanden dækker et område på ca. 200 kvadratmeter på en attraktiv 
placering, og indeholder plads til 17 virksomheder. Standene bliver holdt i et let 
åbent skandinavisk design, og opbygges i et samarbejde med en erfaren 
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standsopbygger. Du møder op dagen før messestart til en færdig stand klar til dine 
udstillingen genstande og inventar.  

Prisen for en stand på ca. 9 m2 er kr. 32.500 

Prisen for netværksstand på ca. 5 m2 . 19.000 

Det er fælles Café på standen til brug for udstiller og besøgende 

Vi har reserveret Hotel  

Vi er klar til at servicere jer 

 

 
 

 

Den danske fællesstand har en god central placering på Bygg Reis Deg, her fra 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt Knud på CFU mob 20253277 mail: knud.hareskov@cfu.as 
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