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Vi vil udvikle et unikt nationalt netværks- 
forum for laboratorieteknik og -udstyr, der  
samles omkring trends, inspiration, nyheder,  
networking og faglig underholdning.

Målet er at skabe en begivenhed for en  
bred vifte af brugere, indkøbere og  
beslutningstagere.

DiaLabXpo giver deltagerne:

  Ny viden, der er relevant for det  
daglige arbejde

  Rammerne og mulighederne for at  
dyrke netværk og skabe nye relationer

  Inspiration i forhold til det nyeste  
udstyr og de nyeste løsninger 

  Mulighed for at tage del i politiske  
drøftelser og debatter

VISION OG AMBITION

Et centralt element i DiaLabXpo vil være  
inspirerende aktiviteter og events, der vil  
tilføre de besøgende ny viden og samtidig 
give dem en unik faglig oplevelse.

AKTIVITETER  
OG EVENTS

Det er ambitionen at  
skabe et fælles eventfyrtårn  

i branchen, som virksomheder,  
faglige selskaber, organisationer  

og forskningsinstitutioner  
kan samles om.

  |  Fagmesse for laboratorieteknik og -udstyr

Vi tilbyder forskellige muligheder og 
skræddersyer gerne løsninger, som tager 
udgangspunkt i din virksomheds behov 
og budget, hvad enten det er selvbyg, 
medbyg eller en nøglefærdig stand.

Som udstiller på DiaLabXpo har du en 
unik mulighed for at afholde mange 
”kundebesøg” på blot tre dage og der-
med møde nuværende samt potentielle 
kunder face-to-face i et attraktivt,  
inspirerende og fagligt miljø.

STANDKONCEPT 

NB: Alle priser er ekskl. moms.

Prisen er incl. vægge til nabostande, skiltefrise 

og daglig rengøring på standen.

STANDLEJE

Pr. m2 Kr. 1.265,-

Tilmelding pr. udstiller: Kr. 4.050,-

KVANTUMSRABATTER

24 - 50 m2 3%

51 - 75 m2 6%

76 - 100 m2 10%

101 - 200 m2 15%

> 200 m2 20%
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