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De to Sectech-seminarene den 15. mars behandles blant annet 
hvordan Internet of Things (IoT) og EUs nye datasikkerhets-re-
gulativ påvirker sikkerhetsmarkedet. 

Sectech-seminarene

Morgenpasset: 
 Sikkerhet kontra personvern 
Seminarvert: Datatilsynet

09.10 Nye personvernregler – hva betyr det?
EUs forordning for personvern blir norsk lov i mai 
2018, og da må også sikkerhetsbransjen være 
forberedt på å etterleve de nye reglene. Hvordan 
blir kameraovervåking og annen sikkerhetsteknikk 
regulert? Andre viktige tema som tas opp er kravene 
til innebygget personvern og personvernkonsekven-
svurdering, og hvordan det blir stilt strengere krav 
til leverandører som behandler personopplysninger 
(databehandlere).

Taler: Helge Veum, avdelingsdirektør, Datatilsynet.

09.55 Sporing i det offentlige rom 
Datatilsynet presenterer en rapport om bruken av intelligent videoanalyse. 
Hvorfor og hvordan brukes det idag? Hvilken nytte har det og hvordan får 
man bruke videoanalyse i offentlige miljøer.

Taler: Tobias Judin, juridisk rådgiver, Datatilsynet.
10.20 Pause

10.30 Balansen mellom personvern og  
overvåkning i det offentlige rom 
Kameraovervåkning er et tveegget sverd. På den ene 
siden monteres kamera for å gi trygghet og bidra til 
oppklaring av kriminelle handlinger. På den andre siden 
er kameraovervåkning inngripende for de som filmes. 
Datatilsynets Stian D. Kringlebotn snakker om utford-
ringene ved kameraovervåkning i det offentlige rom, og 
forklarer hvordan Datatilsynet har vurdert i aktuelle sa-
ker. I denne sesjonen inviterer vi også seminardeltakerne 
til å komme med sine spørsmål eller synspunkter.

Taler: Stian D. Kringlebotn, seniorrådgiver, Datatilsynet.

11.00 Avslutning

Deltakeravgift for morgenpasset: 295 NOK (ekskl. mva).  
For å melde deg, gå inn på www.sectech.nu

Helge Veum.

Stian D. Kringlebotn.

Ettermiddagspasset:
 IoT og sikkerhetsmarkedet

13.15 IoT gir muligheter – men hvordan  
passer sikkerhet inn?
I 2020 kommer markedet for IoT i smarte bygninger 
til å vurderes til 181 milliarder. Teknikkløsninger 
for fysisk sikkerhet og brannsikkerhet kommer til 
å tilhøre de største segmentene når det gjelder 
systemtyper for IoT 2020. På seminaret kommer det 
til å fortelles om IoT-markedet, hvor stort det er og 
hvilke muligheter som tilbys leverandører til smarte 
bygg. Hva driver utviklingen og hvordan passer 
sikkerhet inn i IoT-prosjektene i smarte bygning-
er? Digitaliseringen og IoT er i ferd med å endre 
vårt samfunn fra grunnen, og det leder i sin tur til helt nye typer 
utfordringer, muligheter og samarbeid for sikkerhetsindustrien. Med fokus 
på delte tjeneste-plattformer  holdes denne presentasjonen utfra et globalt 
perspektiv. 

Taler: James McHale, sjefanalytiker hos markeds-analyseselskapet Memoori. 

13.45 Hvordan kan vi nyttiggjøre IoT  
med sikkerhet uten å bryte loven
Alt som kan kobles til internett kommer til å tilkobles, sier analytikerne. I 
2016 skjedde flere cyber-angrep som kom fra et stort antall internett-koble-
de enheter, som skrivere, IP-kamera og fra private gateway-enheter. 

Flere enn 20 milliarder enheter forventes å være tilkoblet i 2020 og nes-
ten to tredjedeler av disse kommer til å være konsumentenheter. I samme 
periode skal alle organisasjoner i Europa følge direktivene i EUs datasikker-
hetsforordring, som flytter makten fra bedrifter til individet. 

Organisasjoner som tar steget inn i IoT-prosessen står overfor utford-
ringer som handler om interoperabilitet, oppkobling og sikkerhet. Fokus 
har en tendens til å ligge på de to første delene, men etter mai 2018 skal 

alle organisasjoner implementere sikkerhetstiltak og 
beskyttelse i sine IoT-løsninger, akkurat som i andre 
teknologier. 

Presentasjonen kommer til å handle om hvordan 
man kan nyttiggjøre tingenes internett uten å bryte 
loven og i tillegg redusere cyberriskene. 

Taler: Bjørn Søland, Head of IoT Business Develop-
ment, Nexus Group 

14.15 Hvordan sikres kritisk  
kommunikasjon i IoT-samfunnet? 
Utviklingen mot Internet of Things (IoT) stiller helt nye krav på sikkerheten, 
noe som betyr at både teknikk og menneskelig adferd må vurderes. En 
viktig faktor er kommunikasjonen i eksempelvis alarmsystem av ulike typer. 
Tenk om noe alvorlig skjer i et fler-familiehus, kontor, hotell, gamlehjem 
eller i en butikk og kommunikasjonen ikke kommer fram i tide til mottake-
ren som leverer tjenester? Da kan liv og helse stå på spill – i tillegg til store 
materielle og økonomiske skader. 

Når ulike typer av IoT-tjenester skal leveres er det også av største vik-
tighet at kommunikasjonen fungerer. Maskiner og mennesker skal settes i 
forbindelse på ulike måter for å effektivisere prosesser 
og å redusere kostnader. Om kommunikasjonen da 
ikke fungerer som den skal kan marerittaktige scena-
rier lett oppstå. For eksempel om trafikksystemer eller 
distribusjon av el og vann påvirkes. 

Så det overgripende spørsmålet i denne presen-
tasjonen er; hvordan sikres kritisk informasjon i en 
oppkoblet verden? 

Taler: Per-Christian Foss, Salgssjef IoT, Addsecure
 
14.45 Avslutning

Deltakeravgift for ettermiddagspasset: 295 NOK (ekskl. mva).  
For å melde deg, gå inn på www.sectech.nu

James McHale.

Björn Söland.

Per-Christian Foss.
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Flyttingen fra Oslo 
Kongressenter til Norges 
Varemesse gav det kom-
pakte messearrangemen-
tet Sectech et reelt løft 
når det ble gjennomført 
den 15–16 mars 2017. Ar-
rangementet satte nytt 
rekord med 844 besøke-
re, sammenlignet med 
702 besøkere i 2015.

Rekord for Sectech i Lillestrøm

messer og konferanser

Flyttingen fra Oslo Kongressenter til Norges Varemesse i Lillestrøm ble en suksess for Sectech, som lokket til seg 844 fagbesøkere.

Større lokaler, bedre logistikk og 
infrastruktur på messeanlegget 
samt en økt tilgjengelighet via god 
kommunikasjon med både fly og 
tog er grunnen til at AR Media 
International flyttet messen til Lil-
lestrøm. Dessuten er det betydelig 
bedre parkeringsmuligheter enn i 
Oslo sentrum.
– Det har vært veldig vellykket og 
det ser vi også på mengden folk 
her, sier AR Medias leder Lennart 
Alexandrie. 

Arrangørens positive syn på 
årets Sectech ble delt av mange. 
Ikke minst blant utstillerne. Jon 

Jetteberg, leder for produktdistri-
butøren Noby, var en av dem. Han 
hadde ikke forventet seg fullt så 
mange besøkere som faktisk var på 
plass allerede kort tid etter at mes-
sen hadde åpnet.

– Det var en stor og positiv 
overraskelse, sa han til magasinet 
Detektor.

Michael Hyglid Toxverd, nord-
isk sjef for Hikvision, verden største 
produsent av videoovervåkingspro-
dukter, mente også at flyttingen til 
Lillestrøm var positivt.

– Tidligere, når vi var i Oslo, 
var det vanskelig å finne parkering. 
Det var ikke så lett tilgjengelig, og 
i tillegg kommer det flest folk fra 

Oslo. Om man skal få en bedre 
blanding av besøkere skal man 
holde messen her i Lillestrøm, sa 
han.

Mye programvare  
og tjenester
Utenom lokalene var det meste 
som det pleier på Sectech. I utstil-
lingen fantes en stor blanding av 
produkter for videoovervåking, 
adgangskontroll og alarm selv 
om det var mer fokus på Internet 
of Things, programvare og ulike 
typer tjenester sammenlignet med 
tidligere år.

Thomas N. Sann, Sales & 
Business Development Manager 
i adgangskontrollselskapet RCO, 
pekte på noen av trendene på 
messen:

– Det er offline-enheter og 
veldig mye på kamerasiden samt 
videoverifikasjon. Man ser at det 
er en vridning mot mer åpne sys-
tem og sluttkundene ønsker større 
variasjon ved valg av leverandør 
og fokuserer mer på levetidskost-
naden på et sikkerhetssystem enn 
hva som ble gjort tidligere. Mange 
andregangskjøpere har stort fokus 
på dette, driftskostnaden har 
ganske enkelt blitt viktigere.

Jon Jetteberg påpekte at 

Man ser at det er en vridning mot mer 
åpne system og sluttkundene ønsker 
større variasjon ved valg av leverandør.

markedet utvikles raskt og at det 
snakkes veldig mye om Internet 
of Things og skybaserte tjenester. 
Michael Kragh, Director Nordics 
i videoovervåkingsselskapet Avigi-
lon, understrekte at det var mange 
end-to-end-løsninger og videoana-
lyse på messen og at man kunne 
se de samme trendene på Sectech 
som i bransjen generelt:

– Det er komprimering, høyere 
oppløsning og mye videoanalyse, 
sa han.

ID-håndteringsselskapet Nexus 
norske leder, Jon Land, påpekte at 
vi går mot en mer digital verden 
og at fysisk identitet og digital 
identitet begynner å smelte sam-
men.

Kvalitet viktig i Norge
Hva skiller det norske markedet 
fra de øvrige nordiske landene? 
Ifølge danske Michael Hyglid Tox-
verd er nordmenn mer fokusert på 
kvalitet enn dansker og svensker.

– Selvsagt er kvalitet viktig 
der også men her går man det 
lille ekstra og betaler litt mer for 
høyere kvalitet, kommenterte han.

Michael Kragh er inne på 
samme linje:

– Norge er et pengesterkt land 
og derfor velger man også ofte 
kvalitet.

Thomas N. Sann mener 
derimot at en stor forskjell er at 
distribusjonen skjer mer via gros-
sister i Sverige og Danmark enn 
i Norge, hvor mer går direkte til 
installatøren.

Vellykkede konferanser
Den første dagen ble det ar-
rangert to konferanser: en om 
sikkerhet kontra personvern og 
en om Internet of Things. I den 
første fortalte Datatilsynet blant 
annet om hvordan den kom-
mende EU-forordningen om 
datasikkerhet kommer til å på-
virke kameraovervåking når den 
trer i kraft i 2018, og diskuterte 
hvordan videoanalyse kan brukes 
i det offentlige rom. Helge Veum, 
direktør i Datatilsynet, sa at 
forandringene som forordningen 
kommer til å innebære blir en 
massiv oppgave for bedriftene. 
Eksempelvis kommer de til å 
behøve å opprette ombud for 
personlig integritet.

Den andre konferansen hadde 
stort fokus på sikkerhetsproble-
matikken gjeldende Internet of 
Things. James McHale, analytiker 
på Memoori, innledet med et 
globalt perspektiv å fortelle om 
hvor raskt IoT sprer seg. Deretter 
snakket Bjørn Søland, Head of 
IoT Business Development hos 
Nexus Group, og Per Christian 
Foss, Salgssjef IoT hos Addsecure. 
De gav begge et urovekkende 
bilde av hvor lett IoT-enheter kan 
hackes. Konklusjonen ble at sik-
kerhetsbransjen og andre aktører 
uten tvil står foran flere store 
utfordringer.

Neste Sectech i Norge arrang-
eres i 2019, med stor sannsynlig-
het i Lillestrøm

Det SCAND 2_17_ny.indd   40 2017-04-03   14:29
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Den 15.-16. mars ble Sectech Norge arrangert på Nor-
ges Varemesse i Lillestrøm.
50 utstillere var på plass og disse presenterte sine 
produkter og tjenester som er knyttet til elektroniske 
sikkerhetssystem – eksempelvis kameraovervåking, 
adgangskontroll, alarm og ulike typer av integrerte 
systemer. 

Produkter som ble vist på Sectech

messer og konferanser

Det ble en oppvisning i moderne 
sikkerhetsteknikk på Setech hvor 
digitaliseringen nå omfatter alt 
fra kameraovervåking til alarm 
og adgangskontroll. Her er noen 
eksempel på hva som ble vist.   

 Kameraovervåking
Axis Communications viste, 
i tillegg til sine nettverkska-
mera, sitt utvalg av PoE-matede 
nettverkshøyttalere som passer 
utmerket for bakgrunnsmusikk 
eller til meldinger i butikker.
 
UTC lanserte NVR-enheten 
Truvision NVR 22 (TVN22), 
som benytter det nyeste innenfor 
komprimeringsteknologi, og som 
reduserer filstørrelser med opp 
til 50 prosent sammenlignet med 
H.264.  

 Alarm & Deteksjon
Consilium viste brannalarmsys-
temet CS1000, en 1-sløyfe sentral 
for mindre installasjoner. Konfi-
gurasjonen til panelet kan utføres 
direkte på panelet og igangkjøring 
kan gjøres lokalt eller eksternt. 
Etter at sentralen er idriftsatt, 
kan endringer utføres eksternt 
via web, noe som sparer en tur til 
installasjonsstedet. CS1000 kan 
varsle via mobil eller pc ved alarm 
eller hendelser.  

Consilium presenterte 
også Servoteknikk CS5000, et 
brannvarslingssystem fra små til 
store og komplekse installasjoner. 
Det modulbaserte systemet kan 
designes til konkrete prosjekter, 
med innebygd redundans og er 
forberedt for nettverkstilkobling. 
FSK-modulasjonen gjør systemet 
immun mot omkringliggende 
forstyrrelser og tillater opptil 254 

detektorer på en sløyfekabel på 
3000 meter.

Detec de-
monstrerte 
integrasjon 
av Optex 
Redscan 
RLS-2020S 
i Detec 
Next VMS, 
videoo-
vervå-
kingsprogramvare som tilbyr en 
perimetersikringsløsning hvor 
Optex-detektorene dekker om-
råder og vinkler som er vanskelig 
eller upraktisk å dekke med ka-
meraer, for eksempel på smale de-
teksjonsfelt (kort avstand mellom 
f.eks. vegetasjon og gjerde), lange 
avstander og områder med kupert 
terreng. Ved å knytte sensorene til 
forhåndsdefinerte posisjoner for 
PTZ-kameraer, kan en detek-
tert inntrengning automatisk 
aktivere et PTZ-kamera til å peke 
på regionen for inntrengning. 
En operatørsentral kan umid-
delbart verifisere hendelsen ved å 
se på videobilder og aksjonere i 
henhold til trusselnivå. Ett enkelt 
PTZ-kamera kan dekke flere 
detektorer med videoverifikasjon, 
hvilket gjør at systemet blir svært 
effektivt.
  

Et interessant deteksjonsprodukt 
på Sectech var Seek Thermals 
nye portable termiske kameraer 

som ble presentert av Presis-
jonsTeknikk. Reveal PRO veier 
kun 184 gram og er ideell til 
diskret overvåking. Kameraet 
er en detektor på 320 x 240 og 
termisk følsomhet på 70mK som 
gir bilder av høy kvalitet. Den 
har innebygget minne for lagring 
av bilder og lommelykt på 300 
Lumen som er praktisk i mange 
situasjoner.
 
 Adgangskontroll
RCO Security demonstrerte den 
nye kortleser-serien 509, som er 
fullt integrert i RCO´s R-Card 
5000-system og tilbyr et belyst 
tastatur og et stort fargedisplay på 
2,8 tommer. Den går å montere 
både utendørs og innendørs og i 
displayet vises både grafiske sym-
boler og tekst. 509-leserne finnes 
med låsteknikken Mifare Classic 
eller som en kombinasjon med 
både Mifare Classic og Prox. 

Lenels Onguard 7.3, den siste 
versjonen av Onguard-systemet 
som nå er klart for web og mobil, 
var en annen nyhet. Onguard 7.3 
har støtte for nye Lenel Bluedi-
amond, det mobile økosystemet 
som gjør at smarte enheter kan 
brukes for sikker adgang. Som 
ekstra alternativ finnes også støtte 
for multiteknologi-lesere med en 
blåtann-lavenergimodul og en 
sikker cloudserver støttes også, 
samt mobile innlogginger fra 
tredjepart. En ny hardware tilbyr 
Infographics og Software House 
Istar Pro til Onguard-migrasjon, 
i tillegg til eksisterende løsninger 
for Casi og Honeywell. Onguard 
har også et Bacnet-grensesnitt 
som muliggjør informasjonsut-
veksling mellom Onguard-syste-
met og flere bygg-automasjons-
systemer.
 
Salto viste Space, en nettleser-
basert og enkel installerbar pro-
gramvare som automatisk deles 

med og oppdaterer alle klienter. 
Den nye versjonen har en rekke 
funksjoner tilknyttet app- og 
skyteknologi, hendelsesadminis-
trasjon og Wiegand grensesnitt. 
For eksempel Salto Justin app, 
som er tilgjengelig for både iOS 
og Android smarttelefoner, basert 
på BLE-teknologi (Bluetooth 
Low Energy), og kan blant annet 
benyttes til å åpne dører og å 
sanntidslogge fra offline-dører 
direkte til Space database. Space 
har også hendelsesvarsling basert 
på triggere, eksempelvis batte-
ristatus eller etterlatt åpen dør, og 
muliggjør en langt mer detaljert 
oversikt samt operativ funksjona-
litet til applikasjonene. Systemet 
bygger på et hvis-så følgesett, 
hvor en hendelse trigger en følge, 
eksempelvis ”lås alle dører”, 
”åpne alle dører”, ”send epost om 
hendelsen”, osv.
 
Smartwater viste Smartwater 
Mark-DNA. Det er ifølge Smart-
water robust og har en levetid 
som er ti ganger lengre enn 
andre mark-DNA ettersom den 
unike koden i væsken baseres på 
flytende metaller. Den usynlige 
væsken tyverimerker objekter og 
ved tyveri, ran og innbrudd mer-
kes den kriminelle med en kode 
som kobler dem til et spesifikt 
brudd/handling.

Smartwater kan motvirke alle 
typer brudd, for eksempel tyveri 
av kobber fra jernbane og kirker, 
tyveri av utstyr, tyveri av maskiner 
og verktøy innen bygg og anlegg.
 
 Øvrig
Milleteknikk viste to nye serier 
– PoE og NEO – som begge er 
batteribackup-systemer for min-
dre til større system. NEO-serien 
er ifølge Milleteknik designede 
med den seneste primær-switch-
teknikken for å sikre høy drifts-
sikkerhet og lang levetid på både 
batterier. DIN-skinnemonterte 
strømforsyning muliggjør oppgra-
dering av strømforsyningen når 
systemet vokser. Milleteknik me-
ner at bruksområdene er adgang-
skontrollsystem, innbruddsalarm, 
magneter, kodelås, sluttstykker og 
røkluker.

Truvision NVR 22

Optex Redscan RLS-
2020S

Reveal PRO

Lenels Onguard 7.3
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Rekord för Sectech i Lilleström

Flytten från Oslo Kongressenter till Norges Varemesse Lilleström blev en succé för Sectech som lockade 844 fackbesökare. 

mässor & konferenser

d e t e k t o r  s v e r i g e  •  3 5

Jesper Fredriksen, Last Mile Commu-
nication, visade IP-kameralösningar på 
Sectech.

Securitas monter var ofta välbesökt.

Det svenska företaget Step ställde ut 
för att möta norska säkerhetskunder. 
Andreas Bengtsson och Erik Isaksson höll 
ställningarna i montern.

 Axis, med Øystein Hjell, Björn Callenfors och  Ian Emerson i montern, hade som van-
ligt intressanta IP-lösningar, både inom videoövervakning, porttelefoni och högtalare.

Mycket folk infann sig under de två Sectech-dagarna.

Världsledande VMS-företaget Milestone  
Systems fanns på plats. I montern stod 
Peter Möller och Lars Wilson. 

Intresset för Sectech är inte bara skandinaviskt. En delegation från Sydkorea infann 
sig på säkerhetsmässans andra dag.

Brandlarm var inriktningen i Consilium 
Building Safetys monter där Thore 
Strand, Martin Lagerstedt, möte Sectech-
besökarna.

Johan Nilsson, från Act Nordic, föreföll 
nöjd med responsen från besökarna.

Ännu ett svenskt företag. Fredrik Pihl 
och Claes Arkhult från Göteborgs-basera-
de IT-företaget Peelit.

Morten Naverud, på Vicon hade fullt 
upp med att ta hand om besökare och 
berätta om den senaste videoövervak-
ningstekniken.

Kamtek ställde ut och Kato Lystad såg 
till att vara tillgänglig för besökarna.

Stryktåliga datorer visades av Thomas 
Vallmar och Johan Hed på Handheld.

Tor-Arne Aarhus, från det svenska 
passerkontrollföretagets RCO Securitys 
norska dotterbola,g var fullt upptagen 
under Sectech-dagarna.

Elektronix NG visade ett starkt utbud inom videoövervakning som lockade många 
besökare.

Ann-Christin Barck, från Tagmaster, 
talade sig varm för företagets RFID- och 
ANPR-produkter.
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I samband med Sectechs öppningsdag den 15 mars arrangerades den 
så kallade Säkerhetsbanketten” vid Thon Hotel Arena i Lilleström 
utanför Oslo. Det var välbehövligt efter en lång dag på mässgolvet. 
Förutom ett hundratal gäster fanns ståupparna Halvor Johansson och 
Vidar Hodnekvam på plats.

Norsk säkerhetsbankett med svenskar på plats

Feststämning i Lilleström
Fester kan aldrig bli för många. Att träffa kolleger, kon-
kurrenter och kunder är nyttigt – och kul! Finns det inga 
fester så får man helt enkelt ordna det, vilket vi gjorde 
i samband med Sectech i norska Lilleström. Kul att så 
många svenskar kom.

branschvimmel

Nyheter om säkerhet varje dag – www. securityworldhotel.com

Säkerhetsbanketten inbjöd till en fantastisk buffet för alla smaklökar.Halvor Johansson avlöste komikerkollegan 

under säkerhetsbanketten och avslutade 

underhållningen på scen.

Thomas Sann, från RCO Security sågs trivas med representanter från Røyken Kommune. Securitas Sveriges vd,Joakim Källsholm och Charlotta Wendel , ansvarig för event på Securitas Sverige, flankerades vid bordet av AR Media Internationals Lennart Alexan-drie och Deniz Baykal, vd respektive marknadschef. 

Christer Heggernes (andra från vänster) från Westec hade trevligt med sina kolleger på säkerhetsbanketten.
Tomasz Grochowski och Magdalena Malinowska från polska ACO hamnade vid samma 

bord som Genetecs svenska representanter; Erik Nord och Joakim Lagerholm.

d e t e k t o r  s v e r i g e  •  3 3

Tid: 26 april 2017 Plats: Clarion Hotel Stockholm
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Utstillerinfo

Messens åpningstider
Onsdag 15/3 - 09:00-16:00

Torsdag 16/3 - 09:00-16:00

Inn- & utflytting
Innflytting 
Tirsdag 14/3 - 07:00-22:00

Onsdag 15/3 - 07:00-09:00

Utflytting 
Torsdag 16/3 16:00-24:00 og fredag 17/3 09:00-17:00. Vennligst observer at utflytting ikke skal 
påbegynnes før messen er stengt! Bortkjøring av gjenlagt utstyr og materiell når messen er over 
vil bli fakturert.

Workpass / Arbeidskort
Personal som kun arbeider ved inn- og utflytting skal bære workpass/arbeidskort og disse kvitte-
res ut ved ankomst.

Utstillerkort
Utstillerkortet gir adgang til messehallen 1 time før åpning og 30 minutter etter messens sten-
gning, samt under inn- og utflytting. Utstillerkortet skal bæres godt synlig under messedagene og 
hentes i entreen fra og med kl 15, tisdag den 14/3. Utstillere bes sende en liste over informasjon 
på sine ansatte som skal jobbe på standen. Vennligst oppgi: Navn på selskapet, personens navn 
og e-postadresse til info@sectech.nu.

Adgang for besøkende
Gratis adgang ved forregistrering på www.sectech.nu eller med medbragt invitasjonskort. Fag-
messe. Barn under 15 år kun adgang sammen med en voksen.

Prisen for stands er 
6 kvm - NOK 26.500,-

12 kvm - NOK 43.700,-

Utover dette blir det et tillegg på grunnleie/påmeldingsavgift på NOK 3.900,-

Siden antall stands er begrenset, gjelder det virkelig å være rask med å bestille plass.

Totalt inneholder messen ca. 60 stands, hvorav de fleste er på 6 kvm.
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Prisen per stand omfatter
- Bakvegg, 2,5 meter høy. Det ikke tillatt å bygga montersystem eller å henge skilt høyere enn 2,5 
meter. Ved oppsetting av materialer bør man alltid bruke eksisterende opphengsredskaper eller 
medbrakt skjermvegg.

- Disk med oppbevaringsrom

- 2 klappstoler

- 1 brosjyrestativ

- 1 el-uttak 2000W, Spotlights, (kan variere avhengig av standens plassering og størrelse)

- Blå matte og firmanavnsskilt.

Vennligst gi oss beskjed dersom dere ikke ønsker dette på deres stand.

Internet
Kontakt Utstillerservice service@messe.no  

Mobil: +47 400 00 796

Tilleggsbestilling 
Kontakt Utstillerservice service@messe.no  

Mobil: +47 400 00 796

Utstyr sendes til:
Norges Varemesse, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm, Norge

Mobil:+47 918 78 213.

Merk utstyret med:

Sectech 15.-16. mars

Att: Eli Næsfeldt samt standnummer og bedriftsnavn.

Overnatting
Vennligst se Thon Hotels med specialpriser:  http://www.thonhotels.no/th/norges-varemesse/?fir-
ma=TH608.
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Parkering mm 
Det er 2 800 parkeringsplasser for besøkende og ytterligere 670 plasser ved Lillestrøm jernba-
nestasjon.

Priser parkering

1 time kr.  24,-

2 timer kr. 48,-

3 timer kr. 72,-

Deretter kr. 14,- pr. påfølgende time. Pris pr. døgn kr. 170,-

NB! Priser fra maj 2016

Garderobe
Garderobe vil finnes i tilknytning til utstillingen.

Fakturering
Fakturering av stands gjøres gjennom vår administrative partner:

DMC Regnskap as

Postboks 4125, Gulskogen

3005 Drammen

Tlf. +47 32 27 79 90

For alle bestillinger til stand, som møbler, strøm o.l. kontakt Utstillerservice service@messe.no  

Mobil: +47 400 00 796.

For andre tekniske spørsmål kontakt Teknisk konsulent John Berge. jb@messe.no  
Mobil: +47 930 88 602.


