Skal din kommune prøve noget nyt i år på Læringsfestivalen?
Nej, vi synes allerede det er godt

Ja da, fortæl!

Egen stand, men hvad betyder det?

At DKLF2018 laver et kommuneområde i
udstillingen, hvor I kan :
- Vise jeres arbejde og visioner frem
- Promovere jeres kommune
- Få større rekruttering
- Facilitere dialog om DET, I brænder for
- Få inspiration fra 8.000 gæster og andre
kommuner

Vi skal besøge Danmarks største gratis udstilling om
uddannelse og købe billetter til konferencen for dagtilbud, grundskole og ledelse.
Tilmelding åbner den 1. december 2017.

Vil I stå med
egen stand? Få
ny fælles viden ?

Kan vi både have stand
og få ny viden?

Vi vil have fælles viden og kompetencer

Godt, for Læringsfestivalen har tilrettet sidste
års kommunepakker, så udover fuld adgang
til konferencen får I:
- Spændende oplæg målrettet jer
- Større netværk internt i kommunen
- Oplæg på tværs af kommuner
- Lokale til at arbejde med egne strategier
Hvad koster alt det så?

Sejt, hvad kræver det?
I bestiller en stand, jo større stand, jo flere
fribilletter får I til begge dage i konferencen:

I køber min. 20 konferencebilletter:
1 dag:
1.500,- kr. ex. moms
Begge dage: 2.500,- kr. ex. moms

6 m2 + 2 billetter: 6.900,- kr. ex. moms
9 m2 + 3 billetter:10.350,- kr. ex. moms
12 m2 + 4 billetter:13.800,- kr. ex. moms

20-49 billetter giver 20 % rabat
50+ billetter giver 35 % rabat
(1 dag med 35% rabat koster 975,- kr.)
Hvordan laver vi eget program?

Hvordan kommer vi videre?
Kontakt Lisbeth Kjær fra CFU for at booke
stand: 4018 8381 / lk@lisbethkjaer.dk

Kontakt Nicoline Harreskov fra STIL for at sammensætte jeres kommunepakke,. Her gælder
”først til mølle” pga. begrænset antal lokaler:
4120 9305 / nh@stil.dk

Kan vi også få en kommunepakke?
Kan vi også få egen stand og vise hvad vi kan?

Ja, vi håber at I både vil overveje kommunepakken og vise hele Danmark, hvad jeres
kommune arbejder med.
Kontakt Lisbeth for egen stand og Nicoline for
skræddersyet program.
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