
EL& TEKNIK 

www.elogteknikmessen.dk 

Du er inviteret af: 

FREUND 
FREUND ELEKTRONIK A/S 
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Invitation til El & Teknik messen, 3. - 5. maj 2022 i Odense
Vi glæder os til at møde gamle og nye samarbejdspartnere til denne Danmarks største Elfagmesse. 

Kom og besøg os på stand C 3758 og få en hands-on snak med os om sikkerhed, dørtelefoni, 
adgangskontrol og andre løsninger.

Registrering før besøg:
Når du downloadet din billet, husk at du også skal registrere dig via dette link på E&T's 

hjemmeside: https://www.elogteknikmessen.dk/registrering-foer-besoeg/



ÅBNINGSTIDER: 
Tirsdag den 3. maj kl. 8.30 -16.00 

Onsdag den 4. maj kl. 8.30 - 16.00 

Torsdag den 5. maj kl. 8.30 - 16.00 

EL & TEKNIK er Danmarks største elfagmesse. 

Tre dage fyldt med produktnyheder, nye løsninger, 

faglige oplæg, networking og socialt samvær 

med tidligere og nuværende bekendtskaber på tværs 

af elbranchen. Forhåndsregistrer dig og udskriv 

adgangskort på www.elogteknikmessen.dk 

Sean koden for messe-app 
• og udstillerkatalog.
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