
Barcelona Smart City EXPO 2017 

NETVÆRK 

CLEANs netværkspakke indeholder

• Overnatning og morgenmad på 4* Hotel Ayre Caspe i midten af Barcelona

• Mulighed for netværksmiddag hver dag:
 Mandag 13/11: tapas-restauranten Piscolabis
 Tirsdag 14/11: restauranten La Bodega Flamenca Casa Camarón med underholdning
 Onsdag 15/11: den catalanske restaurant El yantar de la Ribera

• Adgang til expo og kongres

• Transfer til expo-hotel t/r, samt afhentning i lufthavnen ved ankomst mandag.

Vil du deltage i dette års Smart City Expo i Barcelona? Så kan du med fordel tage 
afsted sammen med CLEANs netværk og blive en del af et dansk Smart City-netværk i 
Barcelona. Sidste år var 70 danskere afsted for at høre spændende oplæg om fremtidens 
smart cities, møde nye forretningspartnere, netværke med nye og kendte ansigter samt 

deltage i CLEANs række af side-events arrangeret i forbindelse med expoen.

I år samler vi hele Norden og skaber rammerne for et endnu stærkere 
internationalt Smart-City-netværk

Læs løbende mere om den nordiske pavillion, det nordiske program og dette års udstillere: 
www.nordicpavilion.org 

Du kan altid holde dig opdateret med det officielle program på: 
www.smartcityexpo.com

“The joint Nordic setup for this year’s Smart City Expo Barcelona is a win for Nordic exhibitors and companies. 
The joint activities and sharing of networks among our five small countries will also greatly increase the 

opportunities for making the right connections and the value of taking part. 
We are proud to support the Nordic Pavilion at the Smart City Expo 2017”

- Hans Fridberg, Senior Innovation Adviser, Nordic Innovation 

http://www.nordicpavilion.org
http://www.smartcityexpo.com


Priser for netværkspakken 

Priser for medlemmer: 
1 DAG • 4.000 DKK 
1 dags adgang til udstilling og kongres (værdi 3700 DKK) + 1 hotelovernatning + 1 middag + transfer til expo t/r*

2 DAGE • 7.500 DKK
3 dages adgang til udstilling og kongres  (værdi 7500 DKK) + 2 hotelovernatninger + 2 middage + transfer til expo-hotel t/r*

3 DAGE • 9.000 DKK
3 dages adgang til udstilling og kongres (værdi 7500 DKK) + 3 hotelovernatninger + 3 middage + transfer til expo-hotel t/r*

Priser for ikke-medlemmer: 
1 DAG • 7.000 DKK 
1 dags adgang til udstilling og kongres (værdi 3700 DKK) + 1 hotelovernatning + 1 middag + transfer til expo t/r*

2 DAGE • 10.500 DKK
3 dages adgang til udstilling og kongres  (værdi 7500 DKK) + 2 hotelovernatninger + 2 middage + transfer til expo-hotel t/r*

3 DAGE •  12.000 DKK
3 dages adgang til udstilling og kongres (værdi 7500 DKK) + 3 hotelovernatninger + 3 middage + transfer til expo-hotel t/r*

* Ved ankomst mandag kan I benytte vores lufthavnstransfer koordineret med Norwegians forventede ankomst kl 15.00 fra Kastrup Lufthavn.

TILMELD DIG HER
TILMELINGSFRIST 15.OKTOBER 2017 

Har du spørgsmål så kontakt:

Anders Sloth Nielsen

asn@cleancluster.dk
(+45) 8175 3977

Barcelona Smart City EXPO 2017 

CLEANs netværkspakke er for dem som ønsker at besøge Barcelona Smart City Expo, have 
muligheden for at deltage i CLEANs planlagte program af side-events, bo på hotel med den danske 

delegation og også pleje sit Smart City-netværk gennem middage efter expoen. 

Netværkspakken kan købes samlet eller enkeltvis, fordi du i år kan vælge det antal dage, du ønsker 
at deltage. Prisen vil variere efter dine valg. Som udgangspunkt vil du dog kunne vælge mellem 

tre standardpakker

https://podio.com/webforms/18758256/1262199

