
Møt fremtidens 
arbeidsgivere innen 
bil-, transport- og  
logistikkyrket!
Opplæringskontorer og lærebedrifter, som har transport-, logistikk- 
og bilfag i Norge, ønsker med dette å invitere alle elever og lærere i 
10. klasse og videregående skole velkommen til å besøke Transport 
& Logistikk 2019, konferanse og messe. 

Produsenter av lastebiler og busser, transportører, transport- 
kjøpere, påbyggere, utstyrsleverandører og øvrige leverandører 
til transport- og logistikknæringen stiller ut sine produkter og 
tjenester på årets største bransjehappening.

Bilene blir mer og mer digitale arbeidsplasser og blant annet 
sjåførene vil i fremtiden få en ny arbeidshverdag. Datamaskiner blir 
et stadig viktigere verktøy for lærlinger, mekanikere og teknikere. På 
messen møter dere flere aktører som vil kunne fortelle mer om dette.

Opplæringskontorene har et utdanningstorg som viser frem 
muligheter for utdanning innen våre fag. Utdanningstorget er  
bygget opp for å vise ungdom hvilke jobbmuligheter det er i bil- 
og transportbransjen, ikke bare for fagarbeidere, men også for  
ungdom som velger allmennfaglig utdanning.

Legg «klasseturen» til Norges Varemesse!

Vennlig hilsen

Utdanningsdagen 
Torsdag 26. september 

Denne dagen ønske vi spesielt  
ungdommer i 10. klasse, samt elever 

i videregående skole velkommen. 
Elever vil bli tatt godt imot og det 

gis gode muligheter for å prate med 
representanter fra bransjen! 

Lærlingedagen 
Fredag 27. september

Denne dagen ønsker vi å samle dere 
som er under utdanning innen  

Transport-, logistikk- og bilfag. Vi  
legger opp til et spennende foredrag  

i vår konferanseavdeling.

Tid:    22.- 23. oktober 2018
Sted:    Clarion Hotel & Congress Oslo 
Airport:    (Gardermoen)
All påmelding:  www.konferanse.info
For spørsmål ring:  + 47 92 60 85 37

Konferanseavgift eksl mva :

6 325,- Full konferanseavgift, inkludert treretters  
 festmiddag, drikke og lunsj 
5 325,-  Full konferanseavgift, uten festmiddag, 
 med lunsj og drikke.
5 715,-  Dagpakke , inkludert treretters   
 festmiddag den 22. okt.,+ drikke og lunsj
4 715,-  Dagpakke inkludert lunsj
1 760,-  Kun deltagelse på festmiddag

Vi har en avtale med hotellet om gunstig pris på 
overnatting, kr 1 599,- i enkeltrom.

Transport & Logistikk 2018 retter seg 
mot beslutningstagere, bedriftsledere, 
logistikksjefer, systemansvarlige, 
politikere, forskere og byråkrater som har 
et engasjement innenfor transport- og 
logistikknæringen. 

Konferansen hadde i fjor nærmere 860 
deltagere, og bekreftet således sin posisjon 
som den største og viktigste konferansen for 
næringen. 

I år treffer du 70 utstillere på messedelen, 
og og over 100 foredragsholdere/
paneldeltagere. Middagen på kvelden 
22. oktober er stedet hvor du knytter nye 
kontakter og treffer gamle venner.

PRAKTISK INFORMASJON

Arrangørene:

I samarbeid med:

Hovedsponsorene:
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KONTAKT:
Opplæringskontoret  

for service og samferdsel SA

Charles Galaasen
Daglig leder og ansvarlig  

for logistikkfaget

E-post: charles@logistikkfag.no
Telefon: 904 77 288

www.transportoglogistikk2019.no#TogL2019

Hold av  datoen!
26.-28.septemberNorges Varemesse

Invitasjon


