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Invitation
ABB Light + Building Tour 2018  

www.abb.dk



Vi inviterer dig hermed til at deltage i ABB Light+Building Tour 2018, hvor der er planlagt:

Afrejse med fly fra København lørdag den 17. marts
og hjemkomst tirsdag den 20. marts

På Light + Building kan du blandt andet få et indblik i udviklingen inden for elmateriel til bygninger. Der 
vil være en gennemgang i små hold af ABB’s stand, og den resterende tid er afsat til dig selv, så du får 
lejlighed til at udforske messen på egen hånd.

Du kan se mere om Light + Building på www.light-building.de

Pris
Pris: 5.750 kr. ekskl. moms. Turen inkluderer transport, adgang til Light+Building, bespisning og tre 
overnatninger, dog eksklusiv forbrug af telefon og minibar på hotellet.

Tilmelding
På turen har vi et begrænset antal pladser, og derfor er deltagelse efter først til mølleprincippet. 
Tilmelding senest den 15. januar på www.abb.dk under “Kundeaktiviteter“ nederst til venstre på siden, 
og vælg derefter “Light + Building“.
Link til tilmeldingsblanket

Integrity har høj prioritet hos ABB. Derfor beder vi dig tjekke, om det er tilladt for dig at modtage vores 
invitation i henhold til relevant lovgivning og interne regler i din virksomhed. Ved at acceptere vores 
invitation bekræfter du at have en sådan tilladelse.

Har du spørgsmål til turen, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen
ABB A/S

Lars M. Poulsen
Marketingchef
Mobil +45 2142 7278
E-mail: lars.m poulsen@dk.abb.com       
   

Invitation til messen Light + Building 2018

http://www.light-building.de
http://www.abb.dk
https://oneabb.formstack.com/forms/light_and_building_2018


Lørdag 17. marts

16.00 Mødested i Københavns Lufthavn, efter security-check,
på restaurant O’Learys

18.15 Fly fra København til Frankfurt med SK1635

19.45 Ankomst til Frankfurt

21.00 Ankomst til hotel

Søndag 18. marts

Fri messedag og gennemgang af ABB’s udstilling i små hold

21.15 Middag på hotel

Mandag 19. marts

7.45 Afgang til messen Light + Building

10.00 - 15.00 Gennemgang i små hold af ABB’s udstilling

17.00 Mødes på ABB’s udstilling - transport til hotel

19.00 Aftenarrangement

Tirsdag 20. marts

7.45 Afgang til messen Light + Building

10.00 - 12.00 Gennemgang i små hold af ABB’s udstilling

13.30 Afgang til Frankfurt Lufthavn

16.00 Afgang til København med SK676

17.30 Ankomst København
 

Praktiske informationer
Hotel: ACHAT Premium City-Wiesbaden Mauritiusstraße 7, 65183 Wiesbaden 
 Telefon +49 (0) 611 447 66-0

Messebillet: Link til elektronisk billet til Light+Building 2018 sendes i marts.

Flybillet: Link til elektronisk check-in sendes cirka en uge før afrejse.
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ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde, Danmark 
Tlf.: +45 4450 4450 
E-mail: contact.center@dk.abb.com

www.abb.dk


