
Tilmeld en stand på Den Personalepolitiske Messe 2006 
 
Sidder I med projekter og emner, som I har lyst til at præsentere for kolleger over hele landet, eller vil I præsentere jeres organisation, 
så er det nu, I kan tilmelde en stand!  
 
Vi mangler at høre fra kommuner, amter, faglige organisationer og institutioner som har noget på hjerte. Kommuner og 
amter/regioner får de første 9 m2 gratis. 
 
Udstillingsområdet på Den Personalepolitiske Messe 2006 er et oplagt sted at præsentere og profilere jeres organisation, 
kommune, amt eller region. Har I projekter, personalepolitiske mærkesager, erfaringer eller speciel viden om personalepolitik og -
udvikling, som I gerne vil dele med andre? Eller har I produceret relevant materiale, publikationer eller lignende? Så byder 
udstillingsområdet på messen på gode muligheder for at vise, hvordan I kan være med til at gøre fremtidens arbejdsplads endnu bedre 
for messens 5.500 deltagere. 
 
Tildeling af stand sker efter først til mølle princippet. 34 kommuner, amter og private firmaer har allerede købt en stand, så det 
vil være en god idé at bestille én nu, mens der stadig er ledige stande. Så hvis I vil have indflydelse på jeres placering, er det nu, der 
skal handles. 
 
Fristen for at tilmelde en stand på Den Personalepolitiske Messe 2006 er 1. maj 2006. 
 
Priser for stande: 

• Kommuner, amter/regioner, faglige organisationer og institutioner skal kun betale 570 kr. pr. m2 eksklusiv moms. Private 
firmaer skal betale 1.000 kr. pr. m2.  

• Der opkræves betaling pr. m2. 

 
 
Læs mere om opbygning af stand, betalingsbetingelser med videre på http://www.messeweb.dk/tilmeldstand. 
 
Hvis I ønsker en stand på messen, skal I kontakte Bella Center: Peter Hauge Johansen, tlf. 3247-2201, fax 3251-9636, 
phj@bellacenter.dk. 
 
Den Personalepolitiske Messe 2006 - Afrejse mod fremtidens arbejdsplads, afholdes d. 31. august 2006 i Bella Center. Hold jer 
orienteret på http://www.messeweb.dk.  
 
: 

Projektleder Gitte Just 
gitte@messeweb.dk 
tlf. 3370-3351 
 
Den Personalepolitiske Messe, Messesekretariatet 
c/o KL, Weidekampsgade 10, Box 3370 
2300 København S; Projektassistent Lene Wagner 
lene@messeweb.dk 
tlf. 3370-3314 
 
Den Personalepolitiske Messe, Messesekretariatet 
c/o KL, Weidekampsgade 10, Box 3370 
2300 København S.  
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