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VA Tour Norge 2020: flere utstillere og et kvalitetsrikt
seminarprogram
I mars er det igjen på tide med turné for de ledende norske leverandørene av VA-produkter. For
første gang er det fem steder som skal besøkes av Touren, vi har flere utstillere om bord enn før,
og planleggingen av seminarene er i full gang. Også denne gangen tilbys et omfattende
seminarprogram med aktuelle temaer som spennende case-studier og praktiske løsninger. Temaet
er ikke helt spikret, men det vil omfatte smarte VA-systemer.
-

Vi satser atter en gang på et godt gjennomarbeidet og kvalitetsrikt seminarprogram, sier
Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS-produsentene VVP. – Seminarene har tidligere
vært høyt verdsatt og tiltrukket seg en rekke besøkende. Denne gangen konsentrerer vi
oss litt ekstra om å tilby et konsist og tidsøkonomisk program – vi ønsker jo at alle skal få
anledning til å besøke alle standene og ta del i det store produktutvalget.

Seminarprogrammet er nå i ferd med å bli satt sammen og vil publiseres i starten av året.
VA Tour Norge inviterer besøkende som jobber med VA innenfor kommuner, entreprenørselskaper,
grossister og konsulenter med flere, og dette er de planlagte datoene og stedene:
Kristiansand, 5. mars, Sørlandets Travpark
Bergen, 10. mars, Scandic Flesland Airport
Oslo, 12. mars, X Meeting Point (Hellerudsletta)
Trondheim, 17. mars, Scandic Lerkendal
Hamar, 19. mars, Scandic Hamar
Om VA Tour Norge:
VA Tour Norge er verdens nordligste og Norges største omreisende VA-messe, og arrangeres nå for
tredje gang. 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. VA Tour Norge arrangeres av bransjeforeningen VA og VVS produsentene VVP og
messefirmaet BraMässor.
Besøk www.vatour.no for mer informasjon.
Ta gjerne kontakt med:
Bjarne Haugland
VA og VVS produsentene VVP
+47 958 48 966
bjarne.haugland@vavvs.no

Björn Delin
BraMässor AB
+46 723 11 13 15
bjorn.delin@bramassor.se

VA Tour Norge arrangeres av:
BraMässor Sverige AB

