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DETTE ER

VA TOUR NORGE

Messen med Norges fremste VA-leverandører
som dekker hele landet fra sør til nord
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VA TOUR NORGE

VA Tour Norge er verdens nordligste og Norges største omreisende VA-messe. Med
mottoet «Vår kompetanse = din styrke» reiser Norges ledende VA-bedrifter rundt i
hele Norge for å vise frem siste nytt og de nyeste produktene innen VA.
Gjennom utstilling og seminarer får de besøkende på turneen økt kompetanse og en mulighet til å ta del i
den nyeste utviklingen. Produsentene investerer hvert år store summer i forskning og utvikling av nye
produkter, og VA Tour Norge gjør det mulig for kundene å ta del i denne kompetansen, samtidig som de
får se demonstrasjoner av produktene.

VA TOUR NORGE arrangeres av bransjeforeningen VA og VVS produsenten VVP og messefirmaet BraMässor.

FRA NORD TIL SØR
VA Tour Norge dekker hele Norge med turneene sine.
Helt fra Tromsø til Kristiansand, og med stopp i for eksempel Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø
og Stavanger, er det alltid en VA Tour
Norge i nærheten.
VA Tour Norge ble arrangert for første gang våren
2018 og ble en stor suksess allerede under den
første turneen. Konseptet med å dra rundt i landet
og treffe kunder og andre interesserte har vært
svært vellykket. Siden starten har VA Tour
Norge styrket sin posisjon som ledende VAmesse, og messen har lokket til seg mengder
av engasjerte fagfolk fra hele
Norge.
Formålet med turneen er at
leverandørene reiser ut i landet
og møter kundene sine, i
stedet for at kundene må
komme til leverandørene om
de vil se siste nytt. VA Touren
gjør det enkelt å komme og
se på produkter som ofte er
for store og tunge til å tas
med på de mindre, lokale
utstillingene.

VA TOUR NORGE 2018

Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim

VA TOUR NORGE 2019
Tromsø og Bodø

VA TOUR NORGE 2020

Kristiansand, Bergen, Oslo,
Trondheim og Hamar

KONSEPT OG OPPLEGG
VA Tour Norge er en fagmesse og turné gjennom
landet med flere éndagers stopp i forskjellige byer.
Turneen består av både utstilling og seminarer. Det er
kostnadsfritt for fagbesøkende å delta, og vi byr også
på frokost, kaffe og lunsj i løpet av dagen. For mange
besøkende er dette et heldagsarrangement der hele
dagen brukes til å besøke utstillingen og delta på
seminarer.

UTSTILLERE
Bedriftene som stiller ut på VA Tour Norge er alle
medlemmer av VA og VVS produsentene VVP.
Produktene som stilles ut, er alle produkter for VAinfrastruktur som rør, rørkoblinger, ventiler, pumper,
tanker, brønner, avløpssystemer, dreneringssystemer,
målesystemer, vannregulatorer, gategods,
digitaliseringsløsninger, utstyr for rørinspeksjon
og mye mer.

UTVIKLET SEMINARPROGRAM
I tillegg til den viktige utstillingen, tilbyr VA Tour Norge
et enormt og vel gjennomarbeidet seminarprogram
som belyser alle de siste nyhetene og trendene innen
VA-bransjen. Tilhørerne kan lære om nye teknikker og
nye løsninger gjennom saksstudier og eksempler fra
virkeligheten. Tidligere har temaet digitalisering blitt
tatt opp.

MÅLGRUPPE
VA Tour Norge er en fagmesse som først og fremst
retter seg mot besøkende innen kommuner,
konsulentbyråer, entreprenører, grossister osv., men
også andre bransjepersoner som har interesse av VA,
miljø, prosess, renhold, RoD m.m.

MEDIA
VA Tour Norge har så langt generert stor interesse
i både lokal dagspresse og fagmedier i Norge, som
for eksempel VANytt, VVS-Aktuelt, Byggfakta og
Anleggsmaskinen. Turneen markedsføres gjennom
annonsering i disse mediene samt gjennom
nyhetsbrev. Utstillere og foredragsholdere får tilgang
til materiale slik at de kan invitere og informere
kunder og kontakter om turneen.
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Hvis du vil ha mer informasjon om VA Tour Norge, kan du kontakte:
Bjarne Haugland
Daglig leder VVP
bjarne.haugland@vavvs.no

Björn Delin
Daglig leder BraMässor
bjorn.delin@bramassor.se

Arrangeres av:

Anna Weilemar
Prosjektleder VA Tour Norge
anna.weilemar@bramassor.se

