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HVAD ER FAGFESTIVAL? 

Fagfestival er et to dages arrangement, 

hvor TL’s medlemmer kan få faglig inspi-

ration samt netværke med andre indenfor 

deres fag. 
 

På Fagfestival har vi et varieret program, 

hvor deltagerne kan veksle mellem arbej-

dende værksteder, foredrag og gå en tur i 

”parken”.  

 

Her kan de bl.a. møde TL's karrierekon-

sulenter & faglige netværk samt virksom-

heder med nye produkter og løsninger. 
 

Fagfestival markedsføres via TL’s hjem-

meside, nyhedsbreve og Facebook. 

TID & STED 

✓ Lørdag den 2. november, kl. 09.30 - 17.30. 

Til info er der foredrag for deltagerne ml. kl. 11.00 & 12.15 samt kl. 14.30 & 15.45. 

✓ Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. Der er gratis parkering ved Messe C. 

DELTAGERGRUPPE 

Teknisk Landsforbund er en fagforening for ca. 

30.000 kreative specialister, der arbejder eller 

uddanner sig indenfor teknik, design, byggeri. 
 

Deltagerne på Fagfestival arbejder som tekni-

kere, specialister, projektledere, produktud-

viklere, koordinatorer, indkøbere eller rådgi-

vere indenfor mange forskellige områder, bl.a.:  

 

Audiologi  /  Brand & Redning 

Bygge & Anlæg  /  Energibranchen 

Form & Design  /  It & elektronik 

Landinspektører  /  Procesteknologer  

Produktionsteknologer 

Teaterteknikere  /  Tekniske designere 
 

Vi forventer 750 deltagere fra hele landet. 

BESTIL EN VIRKSOMHEDSSTAND  

- OG BENYT MULIGHEDEN FOR AT BRANDE JER 

Lørdag åbner vi et stort loungeområde, hvor jeres 

stand placeres sammen med arbejdende værk-

steder og her vil I have en optimal mulighed for at 

brande jeres produkt og virksomhed overfor 

deltagergruppen. 
 

De potentielle udstillere på Fagfestival er virksom-

heder, som produkt eller servicemæssigt hen-

vender sig til TL’s medlemmer. 

STAND PRIS

I kan købe plads til en stand lørdag med valgfri 

størrelse. Pris pr. m2: kr. 1.000,00. 

CATERING 

Vi sørger for forplejning til jer hele 

dagen, indtil kl. 17.30. 

 

Dagspakken lørdag består af diverse 

kolde & varme drikkevarer samt 

frokost, som serveres efter konceptet 

”Street Food”. Herudover kage & frugt. 

 

Dagspakken kan ikke fravælges. 

 

Om aftenen kan vi tilbyde deltagelse i 

vores festmiddag med 2-retters menu 

og drikkevarer til maden. 
 

✓ Dagspakke, pr. person: Kr. 750,00 

✓ Festmiddag, pr. person: Kr. 495,00 

https://tl.dk/karriere/fagfestival-2017/vaerksteder/
https://tl.dk/karriere/fagfestival-2017/foredrag/
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TILMELDINGSSKEMA – FAGFESTIVAL 2019 
Scannes og sendes til Fagfestival@TL.dk 

 

 

Ja tak, vi ønsker at bestille en stand på Fagfestival 2019, lørdag den 2. november: 

 

Antal m2 (angiv m x m)  

Vi ønsker at udstille følgende  

Deltagerantal  

Deltagernavne  

-  

-  

Forplejning, antal Dagspakker Matches med deltagerantal. 

Forplejning, antal Festmiddag  

  

Firma  

Adresse  

Postnr. + By  

Kontaktperson  

Kontakttelefon  

Kontaktmail  

www  

CVR nr.  

  

 Dato Underskrift 

  

 

Vi sender efterfølgende praktisk info om din stand bestilling. 

KONTAKT OS 

Ønsker I at booke plads til en virksomhedsstand eller har I spørgsmål, så send en mail til 

Fagfestival@TL.dk. 
 

Udfyld og vedhæft samtidig gerne nedenstående tilmeldingsskema. 
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