TRÄFFA OSS PÅ
NORDIC ARCHITECTURE FAIR
7– 8 NOV SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

MONTER F01:22
SKRIV UT DITT KOSTNADSFRIA
ENTRÉKORT TILL MÄSSAN HÄR

DEN NORDISKA MÖTESPLATSEN FÖR ARKITEKTUR OCH STADSPLANERING

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS på mässan utan kostnad! Som kund till oss får du även följande
förmånliga priser:

MÄSSA
KOSTNADSFRITT INTRÄDE

1 DAG KONFERENS
RABATTERAT PRIS (-300 KR)

2 DAG KONFERENS
RABATTERAT PRIS (-600 KR)

VÄLKOMMEN TILL DEN NORDISKA MÖTESPLATSEN FÖR
FRAMSTÅENDE ARKITEKTUR OCH STADSPLANERING
Boka in den 7– 8 november 2017 på Svenska Mässan i Göteborg. Då är det premiär för
Nordic Architecture Fair – mötesplatsen för dig som planerar och bygger morgondagens boende och städer.
Under två händelserika dagar sammanstrålar föreskrivande led såsom arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare,
ingenjörer och byggherrar för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och
fungera? Ta del av debatten och var med och påverka!
MÄSSA
Här inspireras du av det senaste inom
material, systemlösningar, utemiljöer,
IT- och designverktyg. Missa inte
Öppna Scenen med kostnadsfria
case och seminarier.

KONFERENS
Nordens största konferens med
nyckelpersoner inom arkitektur
och stadsplanering. Över 135
högaktuella talare föreläser
under två dagar.

MINGLA OCH NÄTVERKA
Årets mingel med branscheliten
på plats. Mingla med kollegor
och de största namnen i branschen.
Mat och dryck ingår i biljetten köp på nordicarchitecture.se

RÖSTER OM MÖTESPLATSEN

GERT WINGÅRDH,
VD, WINGÅRDHS
ARKITEKTKONTOR
Sveriges mest prisbelönta
arkitekt genom tiderna
"Arkitektur är att tänka! Vi bygger mer
än någonsin, våra städer förändras hela
tiden, men hinner vi tänka? En mässa
om arkitektur och stadsplanering visar
upp tänkarna i helfigur! Våga möt
hjärnorna bakom framtiden!”

HELLE JUUL
VD, JUUL&FROST
En av Danmarks mest tongivande
opinionsbildare inom arkitektur och
stadsplanering
"En mässa om arkitektur och stadsplanering kan generera ett samtal
mellan byggandets olika parter, där
förväntningarna inte springer ur ett
specifikt byggprojekt utan det sätt vi
önskar skapa ramarna för framtiden
stadsliv och boendemiljöer. En mässa
ger oss chansen att stanna upp och
reflektera över vart vi är på väg"

JOHAN GERKLEV,
HÅLLBARHETSCHEF,
SKANSKA SVERIGE
Huvudperson bakom företagets framgångsrika miljö- och hållbarhetsarbete
" Utmaningarna är gigantiska. Ska vi
klara att bygga det hållbara samhället
måste vi tänka nytt och våga bryta
invanda mönster. I det här skedet vi
befinner oss i så behöver vi söka oss
fram efter nya forum för samarbete"

7– 8 november 2017, Svenska Mässan, Göteborg

nordicarchitecture.se
#nordicarchitecturefair

SKRIV UT DIN KOSTNADSFRIA BILJETT TILL UTSTÄLLNINGEN >>

