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Information til udstillere på E-sundhedsobservatoriet 

Standen: 

Med i prisen for en stand på udstillingen følger to gratis deltagere inkl. festmiddag. Den billet, der følger 
med booking af en stand, kan ikke anvendes som adgangsbillet, men vi sender et link til tilmelding af 
udstillerne i juni. Vi skelner ikke mellem konferencedeltagere og udstillere, da alle deltagere har adgang til 
oplæg osv. Alle deltagere på standen skal derfor være tilmeldt, så man får et navneskilt, der skal anvendes 
under hele konferencen. 

Med i prisen på standen følger et strømstik, et cafébord og trådløst internet. Der er ikke: sider på standen, 
lamper eller tæppe på gulvet.  

Se yderligere information på E-sundhedsobservatoriets hjemmeside, hvis du har brug for yderligere udstyr 
på standen eller hjælp til at bygge den. Der afregnes direkte med leverandøren af dette. 

Alle udstillere er forpligtet til at begrænse sig til eget stand areal i udstillingsperioden, og det er ikke tilladt 
at placere materiale udenfor det lejede område.  

Man kan sagtens være to virksomheder / organisationer på samme stand, men der udstedes dog kun én 
faktura pr. stand. 

 

Forplejning på standen:  

Alle former for forplejning (kolde/varme drikke, kager, is, popcorn, vin/øl osv.) på standen – dvs. bortset fra 

lidt slik, skal godkendes af E-sundhedsobservatoriet og efterfølgende af Odeon. Send en mail 

til e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk, hvis du påtænker at have forplejning på standen. 

 

Adgang til udstillingen:  

Tirsdag den 10. oktober 2023 fra kl. 18.00-21.00 samt onsdag den 11. oktober kl. 7.00-9.00. Udstillere vil få  

besked, hvis det bliver muligt at starte opstilling tidligere. Nedpakning af din stand: Senest torsdag den 12. 

oktober 2023 kl. 14.30-16.30  

 

Sikkerhed: 

Udstillerne har selv ansvar for udstyret på standen, og vi gør opmærksom på, at der er offentligt åbent på 

Odeon. Vi vil sørge for, at der er et lokale, hvor udstillerne kan stille en kasse med mindre udstyr, når 

udstillingen lukker den første dag.  

 

Materialer:   

Har du materialer, der skal sendes til Odeon, kan de sendes til: ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C 

Mrk. E-sundhedsobservatoriet/stand nr.___/Dorthe Kramer 

Skal materialer returneres efter konferencen, bedes du selv sørge for bestilling af fragtmand, mærkning af 
varer m.v. 

mailto:e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk


 

 2 

 

Modtagelse af varer: 

Odeon kan modtage dine materialer tidligst tirsdag den 10. oktober i tidsrummet kl. 08.00-16.00. Og de skal 
afhentes af fragtmand senest mandag den 16. oktober i tidsrummet kl. 08.00-16.00.  

Bliver materialerne ikke afhentet som aftalt, vil Odeon opkræve et dagsgebyr på kr. 600,- for opbevaring. 

 

LOAD IN & PARKERING 

Se kort herunder med anvisning af load in for udstillingsområdet på Odeon, hvor større ting skal ind via 
Load In – ring på tlf. nr. på porten for at komme ind. 

Det er ikke tilladt at parkere i Claus Bergs Gade og Odeons Kvarter, kun af- og pålæsning er tilladt i henhold 
til færdselsregler. 

Lastbiler og varevogne kan ikke parkeres på området ved ODEON uden særlig tilladelse fra Comwell.  

 

 


