Få ledige pladser til Digitaliseringsmessen’19 i Odense
Congress Center d. 3. oktober 2019

Dato: 12. juni 2019

Digitaliseringsmessen for offentlige myndigheder d. 3. oktober
Igen i år afholder KL Digitaliseringsmessen sammen med Borgerservice
Danmark og KIT@.

E-mail: MGA@kl.dk
Direkte: 3370 3102

Messen tiltrækker hvert år godt 2.000 mennesker og ca. 120 udstillere.
Den årligt tilbagevendende messe understøtter det fællesoffentlige mål
om øget digital kommunikation ved at sætte fokus på digitale løsninger
og effektiviseringsmuligheder i kommunerne.
Messen er platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og
chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. Digitaliseringsmessen
ønsker at være leverandørernes foretrukne kanal til kommunerne og
kommunernes foretrukne forum for ny viden om løsninger inden for offentlig digitalisering.
Book din stand til Digitaliseringsmessen’19
Ønsker du at deltage som udstiller på Digitaliseringsmessen den 3. eller
4. oktober kan du booke din plads via www.digm.dk - men skynd dig! Der
er kun få pladser tilbage.

Udenlandsk delegation deltager på Digitaliseringsmessen’19
Som noget nyt har KL, sammen med Udenrigsministeriet, arrangeret et
program for en række tyske, svenske, engelske kommuner og myndigheder, som har særlig interessere i hvordan Danmark har arbejdet med digitalisering. Den udenlandske delegation deltager d. 2. oktober i et seminar, som afsluttes med en reception d. 2. oktober om aftenen.
Dagen efter vil den udenlandske delegationen være deltagende på Digitaliseringsmessen’19. Her vil delegationen afsætte tid til at møde leverandørerne og høre om de innovative produkter det danske leverandørmarked har parat til implementering i kommunerne.
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Network Evening / reception inden Digitaliseringsmessen’19 i
Odense
Leverandører som er interesseret for at deltage i KL og Udenrigsministeriets reception for den udenlandske delegation d. 2. oktober i Odense kan
henvende sig til Udenrigsministeriet.
Henvendelser om deltagelse til receptionen skal rettes til
Nabil Ali Jaloud
Email: nabjal@um.dk
Telefon direkte mobil 6197 9252
Global Industry Team Lead - Tech / Chefkonsulent
Dato, tid og sted
International Digital conference - Network evening / reception
Onsdag d. 2. oktober kl. 19.00-21.30
Odense Congress Center

Digitaliseringsmessen for erhvervslivet d. 4 oktober
D. 4. oktober åbner It-Branchen i samarbejde med KL og Erhvervsstyrelsen dørene for Danmarks nye erhvervsrettede messe om it og digitalisering. Digitaliseringsmessen for erhvervslivet afholdes på Odense
Congress Center, og vil være de private it-leverandørers foretrukne markedsplads for kundekontakt og netværk. Der forventes over 100 udstillere
og mere end 1.000 publikummer fra Danmarks største erhvervsvirksomheder. Salg af stande har været åbent siden 1. maj, men hvis du også er
interesseret i det offentlige marked for it og digitalisering, så kan du
melde dig til meget før og opnå store rabatter.

Book din stand til Digitaliseringsmessen’19
Ønsker du at deltage som udstiller på Digitaliseringsmessen den 3. eller
4. oktober kan du booke din plads via www.digm.dk - men skynd dig! Der
er kun få pladser tilbage.
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