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NETVÆRK 

         CLEANs netværkspakke indeholder

• Overnatning og morgenmad på 4* Hotel Catalonia Plaza Catalunia 

• Mulighed for netværksmiddag hver dag:
• Mandag 12/11: Middag på restaurant La Lluna 
• Tirsdag 13/11: Nordisk netværksmiddag på El Principal 
• Onsdag 14/11: Middag på Julivert Meu 

• Adgang til expo og kongres

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

Vil du styrke dit netværk blandt danske, nordiske og internationale smart city aktører? 
Så tag med CLEAN til en af verdens største smart city kongresser i Barcelona.

D. 12.-15. november 2018 samler CLEAN danske smart city aktører på årets Smart City 
Expo i Barcelona. Vi er igen i år gået sammen med Finland, Sverige og Norge, hvor vi 

samler udstillere og netværksdeltagere under en nordisk pavillon.

 Igen i år samler vi hele Norden og 
skaber rammerne for et endnu stærkere 

internationalt Smart-City-netværk
”Vi er med, fordi vi møder mange nye 

kontakter, som kan have glæde af vores 
ideer, visioner og produkter. Men vi får også 
mange nye den anden vej, hvilket gør til det 
et godt sted at mødes. Det er et sted, hvor 
vi får mange nye inputs til vores forretning 
og møder vigtige beslutningstagere, som 
kan bringe vores forretning videre. Derfor 
er netværksdelen en meget vigtig del af at 

deltage på Barcelona Smart City Expo.”

- Daniel Bachmann, CEO & Founder, Iot 

Denmark A/S

TILMELD DIG HER
TILMELDINGSFRIST D. 15.OKTOBER 2018 

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


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.

Har du spørgsmål så kontakt:

Anders Sloth Nielsen

ASN@cleancluster.dk
(+45) 81 75 39 77

CLEANs netværkspakke er for dig, der 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
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