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de selskaper mulighet til å invitere 
kunder og andre interessenter for 
å informere om en spesiell løsning 
eller produkt. Sammenlagt fire 
Open Forum-innlegg ble holdt, 
av selskapene Malux Sweden/Cel-
lebrite GmbH, D-Link, Avigilon 
og CEM Systems.

– Open Forum er et konsept 
vi tror sterkt på, og vi håper å 
kunne utvikle dette ytterligere til 
kommende Sectech-messer, sier 
Lennart Alexandrie, leder for AR 
Media International.

Sporsem underholdt
På tirsdagskvelden ble også den 
tradisjonsrike Sectech-banketten, 
denne gang med underholdning 
av komikeren Terje Sporsem.

– Også banketten er vi veldig 
fornøyd med. Terje Sporsem var 
virkelig morsom og lykkes med 
å i tillegg til alle nordmenn, 
også å få med seg alle dansker 
og svensker som var på plass, i 
sitt show. Jeg hørte bare positive 
reaksjoner på banketten, noe som 
føles veldig bra, avslutter Deniz 
Baykal.                                  n

komplekse adgangskontrollsys-
tem og avanserte sikkerhetskame-
ra med innebygd videoanalyse.

– Selve utstillingen i de lyse 
og luftige lokalene er vi spesielt 
fornøyd med. Mange utstil-
lere og besøkere syntes at dette 
var den beste Sectech-messen 
så langt i Norge. Bedre karak-
ter enn det kan vi ikke få med 
tanke på at Sectech av natur er 
et lite og kompakt arrangement 
hvor kvantitative målsetninger 
har lavere prioritet enn de rent 
kvalitative aspektene, sier Deniz 
Baykal.

En av mange fornøyde utstil-
lerne var ADI.

– Vi er virkelig kjempefornøy-
de med dette arrangementet og 
kvaliteten på besøkerne var vel-
dig bra, sier selskapets nordiske 
leder Thomas Lausten.

Open Forum
Nytt for året, utenom de nye 
lokalene i Oslo sentrum, var at 
de vanlige seminarene ble kom-
plettert med et nytt innslag kalt 
Open Forum. Der fikk utstillen-

arrangementet for den private sik-
kerhetsbransjen i Norge, sier Deniz 
Baykal, prosjektleder for Sectech og 
salgssjef i AR Media International, 
som sammen med Stockholmsmäs-
san arrangerer Sectech.

– Som arrangør er det selvsagt 
svært gledelig å kunne konstatere 
at dette messekonseptet har blitt 
så godt mottatt av markedet, 
og at det virkelig har livets rett. 
Sectech har blitt et viktig møtested 
for bransjen og selv utstillere 
som primært henvender seg til 
sluttbrukere, føler at det er verdt 
innsatsen å delta aktivt på messen, 
fortsetter hun.

Ny plass
På utstillingen kunne man se alt 
fra enklere innbruddsalarm til 

Sikkerhetsmessen 
Sectech ble arrangert 

den 12-13 mars i Oslo Kongres-
senter. Foruten en utstilling hvor 
de besøkende kunne ta del av det 
nyeste innen kameraovervåking, 
alarm og adgangskontroll ble det 
også arrangert flere interessante 
teknikkseminarer der blant annet 
cloudløsninger og framtiden for 
IP-overvåking stod i fokus. Dessu-
ten gjennomførte Asis Norge et 
miniseminar om butikksikkerhet.

Viktig møtested
Over 700 besøkere fant veien til 
Oslo sentrum for å ta del av det 
messen kunne tilby.

– Vi er svært fornøyde med 
Sectech og føler virkelig at mes-
sen er etablert som det viktigste 

Sectech i nye lokaler  
ble en umiddelbar suksess
Med en fullbooket utstilling i nye lokaler på Oslo 
Kongressenter og over 700 besøkere ble Sectech Nor-
ge nok en gang et vellykket arrangement. Kvaliteten 
på de besøkende var dessuten bedre enn noensinne, 
noe som selvsagt gledet utstillerne. 
– Dette er den beste Sectech jeg har vært på, konsta-
terte Vidar Lippestad i Teletec.

Messelokalenes åpne områder, gode lysforhold og generøse takhøyde var noe som både besøkere og utstillere satte ekstra pris på.
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og til hvilke tider de ønsker. Sik-
kerheten går da fra å være en in-
vestering til å bli en driftskostnad. 
På dette seminaret får deltakerne 
høre mer om hva en cloud-løsning 
innebærer for kunden og for leve-
randøren. Hvordan blir tjenestene 
pakket og presentert?

Kvalitetsbilder  
– uansett lysforhold
ADI Alarmsystem står også som 
vert – denne gang sammen med 
eksperter fra britiske Raytec – for 
seminaret ”Få best kvalitetsbilder 
fra kamera – også hvor lysforhol-
dene er vanskelige”. Det handler 
om hvordan man skaper kvali-
tetsopptak  i sikkerhetsovervåking 
med LED-belysning. Og hvor 
energibesparende er denne teknik-
ken? Seminaret gir en gjennom-
gang av tradisjonelle lystyper (med 
vekt på energitap / miljøbelastning 
og oppvarmingstid). Semina-
ret vil også fortelle om hvitt og 
infrarødt lys fra LED-lamper 
(lysdioder). IR-belysning forklares 
i forhold til prosjektering og til 
lysets egenskaper. Det vil være 
fokus på bruksområder hvor dag/
natt-kamera med IR-korrigerende 
objektiver vises, blant annet med 
LED-lamper basert på strømforsy-
ning via ”Power over Ethernet”  
(PoE).                                  n

telefon. Dessuten har oppløsningen 
i moderne IP-baserte kamerao-
vervåkingssystem økt kraftig de 
siste årene noe som stiller stadig 
høyere krav til båndbredde og 
lagringsbehov. Med Bosch brede 
og omfattende erfaring med HD-
video og bruk av videoanalyse for 
ulike applikasjoner over hele verden 
står taleren Gerard Otterspeer godt 
rustet for å gi seminardeltakerne 
kunnskap om den nyeste teknikken 
for overføring av HD-video uansett 
båndbredde. Han forteller også om 
hvordan man kan utnytte intel-
ligent videoanalyse for å få økono-
miske og sikkerhetsmessige fordeler 
i moderne overvåkingssystem.

Videoovervåking  
via cloud-løsninger
”Videoovervåking via cloud-
løsninger – sikkerhet hvor- og når 
som helst” er tittelen på et seminar 
hvor både ADI Alarmsystem og 
Honeywell står som vertskap. 
Cloud-løsninger er en stadig 
større og mer vesentlig del av den 
sterkt voksende tjenestesektoren. 
Dette gjelder også innen sikker-
hetsmarkedet der tjenester fortsatt 
er i barndommen. Det å tilby en 
cloud-løsning av ressursene gir 
både økonomiske og miljømessige 
fordeler for alle parter. Kundene 
betaler for de tjenester de ønkser 

cation og Milestone Systems, som 
på Sectech har gått sammen om 
et seminar med tittelen ”Mar-
kedstrender fra markedsledere”. 
Innholdet i den delen som Axis er 
ansvarlig for handler om økt kapa-
sitet for lagring av bilder i kamera, 
større prosessorkraft for høyere 
ytelse og bildekvalitet designet for 
å overtreffe det menneskelige øye. 
Applikasjoner for videoanalyse og 
framtiden for intelligent kom-
munikasjon er en annen trend 
som tas opp, i tillegg til det å tilby 
hosted-video tjenester og effekten 
av dette på kameramarkedet. I 
den delen som Milestone Systems 
leder er det videoanalyse og 
fordelene med teknikkintegrasjon 
som utgjør en viktig del. I tillegg 
nevnes fokus på emnet distribu-
ert overvåking via tjenestebaserte 
løsninger og hosted-video.

Overføring av HD-video
En annen tungvekter som er vert 
for et seminar er Bosch Security 
Systems. Her er det fullt fokus på 
overføring av HD-video. Hvor-
dan går man til veie for å vise 
HD-video på eksempelvis en iPad 
eller i en telefon med langsom 3G-
oppkobling, og allikevel beholde 
oppløsningen uten å lide av lange 
buffringstider eller lav framerate? 
Hvordan kan man utnytte intel-
ligent videoanalyse (IVA) og 
forensic search fra sin iPad? Dette 
er noen av de spørsmål som stilles, 
og besvares på seminaret som har 
tittelen ”Overføring av HD-video 
uansett båndbredde”. Seminaret 
tar opp det faktum att det finns 
en økende etterspørsel etter å 
kunne få tilgang til videomateriale 
uansett hvor man befinner seg, for 
eksempel direkte til sin iPad eller 

Seminarer er en viktig del av 
Sectech-konseptet ettersom 
de kompletterer den pågående 
utstillingen på en utmerket måte 
ifølge arrangørene, AR Media og 
Stockholmsmässan. Som vanlig 
er det eksperter innen de ulike 
teknikkområdene som snakker på 
seminarene – noe som borger for 
høy kvalitet på informasjonen.

Fokus på videoovervåking
I år er det 100 prosent fokus 
på utviklingen innen området 
videoovervåking og mulighetene 
i kjølvannet av den digitale revo-
lusjonen.

– At videoovervåking er hoved-
tema er en selvfølge. Ingen annen 
teknisk undersektor har kommet 
så langt som videoovervåking når 
det gjelder å ta vare på digital-
teknikkens fordeler og dermed 
vesentlig forbedre sikkerheten 
og presisjonen når det gjelder 
tekniske sikkerhetssystem, sier 
Lennart Alexandrie, daglig leder 
for AR Media International, som 
er ansvarlig for sammensetningen 
av årets Sectech seminarer.

– Den kvaliteten som dagens 
kamera kan tilby markedet kan 
spare store summer for både 
private og offentlige virksomheter, 
slår han fast.

Markedstrendene diskuteres 
Teknikkutviklingen innen 
videoovervåking går veldig raskt, 
spesielt på grunn av utviklingen 
innen konsumentelektronikk, men 
også den åpenbare koblingen til 
en progressive IT-bransjen. Den 
sistnevnte faktoren symboliseres 
spesielt av de to verdensledende 
skandinaviske IT-selskapene innen 
nettverksvideo, Axis Communi-

Sectech-seminarene, 12. – 13. mars 2013 i Oslo

To intensive dager 
om nytten av sikkerhet
Sectech på Oslo Kongressenter den 12. – 13. mars 
byr ikke bare på en utstilling med det aller nyeste 
innen sikkerhetsteknikk. Arrangementet byr også 
på et høyaktuelt seminarprogram som vil vise fram 
de seneste erfaringene i forskjellige områder innen 
sikkerhetsteknikk. Dessuten arrangerer ASIS Norge, 
sammen med AR Media International, en halvdags-
konferanse som tar opp interessante spørsmål, ikke 
minst fra et sluttkunde perspektiv.

I år er det 100 prosent fokus på utviklingen innen området videoovervåking og mulig-
hetene i kjølvannet av den digitale revolusjonen.



14:30 – 15:30

Tor-Erik Becher. Magnus Frohm.

04  Videoovervåking via 
cloud-løsning – sikkerhet hvor 
og når som helst
Cloud-løsninger er en stadig større og 
mer vesentlig del av den sterkt voksende 
tjenestesektoren.

Dette gjelder også innenfor sik-
kerhetsmarkedet hvor denne typen tjenester fremdeles er i barndommen. 
Det å tilby en cloud-løsning betyr at flere brukere deler ressursene, noe 
som gir både økonomiske og miljømessige fordeler for alle parter.

Kundene betaler for de tjenestene de ønsker og til hvilke tider.  
Sikkerheten går fra å være en invertering til å være en driftskostnad.

På dette seminaret får deltakerne høre mer om hva en cloud-løsning 
innebærer for kunden og for leverandøren. Hvordan blir tjenestene pak-
ket og presentert?

Som produktreferanse vil Honeywell fortelle om cloud-løsningen 
MAXPRO som gjør det mulig for kunden å få enklere tilgang til sine 
opptak via internett, når som helst og hvor som helst.

Med fokus på den økende relevansen med tanke på cloud-løsninger 
innen sikkerhetsbransjen tilbyr seminaret dessuten et innblikk i produkt-
utviklingen Honeywell har gjennomgått på dette området, samt de nye 
og integrerte produktene Honeywell har innen video, adgangskontroll  
og innbruddsalarm som et resultat av dette.

 
Seminarvert: ADI-Alarmsystem AS og Honeywell
Talere: Tor-Erik Becher, ADI, og Magnus Frohm, Area Sales Manager 
Nordics, Honeywell
Deltakeravgift: 320,-

13:15 – 14:15

Stefan  
Holmqvist.

Lars Wilson.

03  Markedstrender fra 
markedsledere – IP-overvåking
Teknikkutviklingen innen videoovervå-
king går veldig raskt, spesielt på grunn 
av utviklingen innen konsumentelektro-
nikk, men også den åpenbare koblingen 
til den progressive IT-bransjen. På 
seminariet snakker Axis blant annet 

om økt kapasitet for lagring av bilder i kamera, større prosessorkraft for 
høyere ytelse og bildekvalitet designet for å overtreffe det menneskelige øye. 
Milestone kommer i sin tur til å ta opp videoanalyse og de store og viktige 
fordelene med teknikkintegrasjon. I fokus kommer også emnet distribuert 
overvåking via tjenestebaserte løsninger og hosted-video å være.

 
Seminarvert: Axis Communications AB og Milestone AS
Talere: Stefan Holmqvist, Regional Key Account Manger Northern 
Europe, Axis Communications og Lars Wilson, Regional Sales Manager 
Nordics, Milestone
Deltakeravgift: 320,-

10:10 – 11:10

Tommy  
Kvalvaag.

Justine Evans.  
02  Få de beste kvalitetsbilder 
fra kameraene – også der hvor 
lysforholdene er vanskelige
Hvordan får man kvalitetsopptak med 
ITV om natten? Hvor effektiv er sik-
kerhetsovervåking med LED belysning? 
Og hvor energibesparende er den?

På dette seminaret gjennomgår 
Raytec Ltd. og ADI-Alarmsystem det seneste innen pålitelig, effektiv og 
energibesparende belysning til videoovervåkingsanlegg.

Seminaret gir en gjennomgang av de tradisjonelle lystypene (med 
spesiell vekt på energitap / miljøbelastning og oppvarmingstid).

Seminaret forklarer hvitt lys og infrarødt lys fra LED-lamper (lysdio-
der). IR-belysning forklares i forhold til prosjektering og til lysets egen-
skaper. Det vil være fokus på bruksområder og riktig valg av LED-lampe 
til riktig formål. Refleksjon og fargegjengivelse vil bli gjennomgått, i 
tillegg til energibesparelser og virkningsgrad på disse høyeffektive LED-
lampene er viktige emner. Betydningen av dag/natt kamera med IR-
korrigerende objektiver forklares og vises, blant annet med LED-lamper 
basert på strømforsyning via ”Power over Ethernet” (PoE).

 
Seminarvert: ADI-Alarmsystem AS og Raytec Ltd
Talere: Tommy Kvalvaag, ADI, og Justine Evans, Sales Executive, Raytec Ltd
Deltakeravgift: 320,-

09:00 – 10:00
 

Gerard  
Otterspeer.

01  Overføring av HD-video uansett  
båndbredde
Det finns en økende etterspørsel etter å kunne få tilgang 
til videomaterial uansett hvor man befinner seg, for 
eksempel direkte til sin iPad eller telefon. Dessuten har 
oppløsningen i moderne IP-baserte kameraovervåkings-
system økt kraftig de siste årene noe som stiller stadig 
høyere krav til båndbredde og lagringsbehov.

 Men hvordan går man til veie for å vise HD-video på eksempelvis en 
iPad eller i en telefon med langsom 3G-oppkobling, og allikevel beholde 
oppløsningen uten å lide av lange buffringstider eller lav framerate? 
Hvordan kan man utnytte intelligent videoanalyse (IVA) og forensic 
search fra sin iPad?

Bosch Security Systems har i flere år vært i forkant når det gjelder 
utviklingen av HD-oppløste sikkerhetssystem. Med selskapets brede 
og omfattende erfaring med HD-video og bruk av videoanalyse for 
ulike applikasjoner over hele verden står taleren Gerard Otterspeer godt 
rustet for å gi seminardeltakerne kunnskap om den nyeste teknikken 
for overføring av HD-video uansett båndbredde. Han forteller også om 
hvordan man kan utnytte intelligent videoanalyse for å få økonomiske og 
sikkerhetsmessige fordeler i moderne overvåkingssystem.

Seminarvert: Bosch Security Systems
Talere: Gerard Otterspeer, Bosch Security Systems 
Deltakeravgift: 320,-

Sectech 2013 seminarprogram
Seminarerne på Sectech i Oslo handler om sikkerhetsteknikkens mu-
ligheter til å forebygge og oppdage uønskede hendelser. Sterke tekniske 
trender som kommer i fokus er IP-overvåking, cloud-løsninger og 

overføring av HD-video – det er med andre ord i år 100 prosent fokus på 
utviklingen innen området videoovervåking og mulighetene i kjølvannet 
av den digitale revolusjonen.

For å melde deg på til seminarene eller 
konferansen, gå inn på www.sectech.nu

Meld deg på allerede idag!

12. mars

Deltakerne betaler full avgift for det første seminaret man
melder seg på, men kun halv pris på de øvrige seminarene.
Deltakerne får på denne måten velge mellom å delta på ett
enkelt seminar for NOK 320 eller se to seminar for NOK 480,
tre for NOK 640 eller fire for NOK 800.

Kun halv pris!



til større trygghet? Hvordan bør man designe et overvåkningssystem og 
hvordan skal det benyttes, uten at det blir en trussel mot vår personlige 
integritet.
Taler: Heidi Mork Lomell, dr.polit. i kriminologi. Institutt for krimino-
logi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

• 11:00  Kaffepause

• 11:15  Sikkerheten etter 7/22 – har vi bedre beredskap?
Terrorattentatet i Norge 2011 var mot Regjeringskvartalet i Oslo og mot 
Arbeidernes Ungdomsfylkings årlige sommerleir på Utøya har på mange 
måter forandret Norge. Men hvordan har sikkerheten blitt forbedret og 
hvordan kan framtidige avsindige handlinger eller terrordåder unnvikes? 
Og hvordan ble rettsaken sikret mot attentat og politiske manifestasjoner 
eller andre uønskede hendelser? Hva har vi lært? Har beredskapen gene-
relt blitt bedre og hvordan forholder næringslivet seg til beredskap?
Taler: Taler ikke avklart.

• 11:45 – 12:00 Avslutning
Thor Martin Bjerke runder av og avslutter konferansen 

10:10-11:10

HDSM – den smidigste  
håndteringen av høyoppløst video
Kameraselskapet Avigilon forteller om sitt 
HDSM-system (high-definition stream mana-
gement) – et system som kan håndtere store 
datamengder fra høyoppløste kamera på en 
smidig og rask måte.

Vert: Avigilon UK Ltd

13 mars                         
 
09:00–10:00

Komplette IP-overvåkningsløsninger 
fra infrastruktur til IP-kamera
IT-selskapet D-Link kan levere hele kjeden 
av produkter til et IP-kamerasystem, fra 
infrastrukturen bakom til selve kameraene, et 
faktum som man altså har valgt å egne sin time 
på Sectech til.

Vert: D-Link AB

12 mars                         

11:20–12:20

Revolusjonerende  
innen mobil etterforskning
Cellebrite er verdensledende i å levere effektivt 
og sofistikert verktøy for undersøkelse og ana-
lyse av mobile enheter, og på seminariet vil det 
presenteres noe av det seneste innen utvikling 
og tekniske nyvinninger på området, i tillegg 
til noen av de funksjonaliteter som er planlagt 
å lanseres i nær framtid.

Vert: Malux Sweden AB / Cellebrite GmbH

Konferanseprogram  

Sikkerhet for handel og transport  
samt beredskapen etter 22 juli-attentatene

• 9:00 Innledning
Thor Martin Bjerke, leder av ASIS Norge, har ordet.

• 9:15 Hvor viktig er sikkerheten for  
handelens lønnsomhet? 
Generelt om hvilke kostnader som tyveri og svinn har i Norge, og nytten 
med sikkerhet. Litt fokus på hva teknikken kan gjøre, spesielt kamera og 
deres evner til å utgjøre en forskjell når det gjelder å redusere kostnadene 
etter tyveri, svinn og hærverk.
Taler:  Helge Gabrielsen, Sikkerhetssjef Europris

• 9:45  Hvordan får vi sikrere godstransporter?
Tyveri av godstransport er en økende trussel og er et lukrativt område 
for de ulike typer kriminelle. Dessverre finnes ikke god statistikk eller 
tydelige strategier for å sikre transportene ute på veien, der trusselen er 
størst. Hva er status i EU og i Norge, hva gjøres og hva kan gjøres for å 
sikre godstransporten bedre?
Taler: Trond Kjølstad, Sikkerhetssjef, Schenker AS

• 10:15 Kaffepause

• 10:30 Videoovervåking i det offentlige rom  
– trygghet eller integritetskrenkelse?  
Kamera blir et mer og mer vanlig og viktig instrument for å øke trygg-
heten i det offentlige rom. Er det riktig at kameraovervåkning  bidrar 

Open Forum – program 
Med Open Forum får de selskaper som stiller ut på Sectech muligheten til å invitere kunder og andre interes-
serte for å informere om en spesiell løsning eller produkt. Open Forum-innleggene er gratis for besøkerne og 
ingen påmelding er nødvendig.

Konferanseprogram 12. mars

Deltakeravgift: 680 kr (ekskl. mva). 
50 prosent rabatt oppnås for  
medlemmer av ASIS Norge.



Sectech var velbesøkt og holdt ifølge 
mange utstillere en veldig høy kvalitet.

På UTCs stand var Thomas Sann, 
André Sørlie, Kenneth Sundström og 
Lars G. Pedersen.

Scanmasts Jerker Engberg og Stefan 
Myhr.

Jörgen Alamaa og Bo Örbjerg fra  
D-Link var glade i sin store stand.

Også Asis var representert på Sectech. 
Her med Gard Westbye og Thorbjørn 
Kollerud.

Christer Heggernes holdt stillingen på 
Westecs stand.

I Elotecs monter var det under hele 
messen mye som skjedde. Her er Tormod 
Grytdal og Cato A. Gravem.

Albert Janicki 
i CEM Systems 
stand.

Svenskene Arne Liljeqvist og Fredrik 
Ström fra Malux.

Pas Card var på plass med en velbesøkt 
stand ved inngangen.

Hos Vicon var Nick D’hoedt, Pieter 
Jouck og Thomas Murud Andersen på 
plass.

Cupola fra Lidköping i Sverige ble 
representert av Fedja Filipovic og Patrik 
Karlsson.

IQ Locks Nicolas 
Holda, BDM.

Thomas Fernström og Kaj Långström fra 
Avigilon var opptatt hele tiden.

Diskusjoner i ADIs populære stand. Det var sjelden en ledig stund i Nobys 
sentrale stand på Sectech…

…og det samme gjaldt YIT som også 
hadde mange besøkende på sin stand.

Demonstrasjoner på gang hos Milsec.

Høy kvalitet på Sectech i Oslo
Sikkerhetsmessen Sectech ble arrangert den 12-13 mars i Oslo. Med en fullbooket 
utstilling i nye lokaler på Oslo Kongressenter og over 700 besøkere ble messen 
enda en gang et vellykket arrangement. På utstillingen kunne man se alt fra enk-
lere innbruddsalarm til komplekse adgangskontrollsystem og avanserte sikker-
hetskamera med innebygd videoanalyse.

– Selve utstillingen i de lyse og luftige lokalene er vi spesielt fornøyd med. Mange utstillere og besøkere syntes 
at dette var den beste Sectech-messen så langt i Norge. Bedre karakter enn det kan vi ikke få, sier Deniz Baykal, 
prosjektleder for Sectech og salgssjef i AR Media International, som sammen med Stockholmsmässan arrangerer 
Sectech.



Marcus Lagestrand og Thore Strand fra 
branndeteksjonsselskapet CN System.

Ikke et ledig øyeblikk i Svensk Säkerhets-
videos stand.

Adgangskontroll selskapet Salto Systems 
hadde hele tiden fullt i sin stand …

Mange besøkere var interessert i Focus 
Securitys stand.

Tor-Arne Aarhus og Vidar Kongsrud 
holdt stillingen hos Siemens.

… noe som også gjaldt for Last Mile 
Communication …

I Evry Cards stand stod Odd Nilssen, 
Rolf Pettersen og Frode Larsen.

Hos Axis var det glade miner. På bildet 
viser Christoffer Malmberg, Mattias 
Lindén og Stefan Holmqvist.

… og Teletec som åpenbart hadde en 
veldig bra stand plassering og et interes-
sant utvalg.

Her vises Kabas sentralt plasserte stand 
på Sectech.

Rune Braastad og Bjørn Erik Biman 
fra Proxll var svært fornøyd med både 
bankett og utstilling.

En intensiv diskusjon i hos Bravida.

Sikkerhetsbanketten
I tillegg til selve utstillingen ble det på tirsdagskvelden arrangert den 
tradisjonsrike Sectech-banketten, denne gang med under holdning av 
komikeren Terje Sporsem som ble veldig godt mottatt av publikum.

Terje Sporsem under-
holdt publikum på 
banketten.

AR Medias Lennart Alexandrie og 
Øystein Hjell fra ComScan hadde  
en hyggelig samtale.

Tommy Kvalvaag fra ADI og Björn 
Admeus, Sony.

Vidar Lippestad, Kato Lystad, Pål Erik Nybord, Tor Ove Rue og Gyrd Noem fra Teletec med kunder.

Stefan Holmqvist og Mattias Lindén, Axis, Ole-Morten Sverinsen, 

ADI og Johannes Kvinge og Frode Antonsen fra Borg Svakstrøm AS.



UTSTILLERINFORMASJON
Velkommen til Sectech Oslo 12. & 13. mars 2013

Messens åpningstider
Tirsdag 12/3 – 09:00-16:00
Onsdag 13/3 – 09:00-16:00

Inn- & utflytting
Innflytting
Mandag 11/3 – 15:00-23:00
Tirsdag 12/3 – 07:00-08:30

Utflytting
Onsdag 13/3 16:00-20:00 (Vennligst observer at utflytting ikke skal påbegynnes før messen er stengt!) Bortkjøring 
av gjenlagt utstyr og materiell når messen er over vil bli fakturert.

Innbydelser/Entrébilletter
Inviter dine kunder till Sectech! Invitasjonsbilletter er uten kostnad og ca 50 billetter kommer til å sendes til dere. 
Behøver du fler så finnes det mulighet for å gjøre ytterligere en bestilling. Kontakt marika.thelenius@armedia.se

Adgang for besøkende
Gratis adgang ved forregistrering på www.sectech.nu eller med medbrakt invitasjonskort (normal adgangspris kr. 
150). Fagmesse. Barn under 15 år kun adgang sammen med en voksen.

Prisen per stand omfatter
- Bakvegg, 2 meter høy. Det ikke tillatt å bygga montersystem eller å henge skilt høyere enn 2,5 meter. Ved 

oppsetting av materialer bør man alltid bruke eksisterende opphengsredskaper eller medbrakt skjermvegg.
-  Disk med oppbevaringsrom
-  2 klappstoler
-  1 brosjyrestativ
-  1 el-uttak, 2000W, Spotlights, (kan variere avhengig av standens plassering og størrelse)
-  Blå matte og firmanavnsskilt

Totalt inneholder messen ca. 60 stands, hvorav de fleste er på 6 kvm (2x3 m).
Prisen for stands er  6 kvm  - NOK 25.850,-
 12 kvm  - NOK 42.430,-
Utover dette blir det et tillegg på grunnleie/påmeldingsavgift på NOK 3.800,-
Siden antall stands er begrenset, gjelder det virkelig å være rask med å bestille plass.

Internet
Trådløs internettforbindelse finnes i lokalet. Fast internettadgang for tre dager, koster 4200 NOK og må bestilles 
SENEST 18. februar. Kontakt: marika.thelenius@armedia.se

Tilleggsbestilling 
Tilleggsbestilling av el, skilt etc. skal være sendt innen 18. februar til, AR Media, marika.thelenius@armedia.se.  

Ytterligere strøm
16 A, 3 fas 1750 NOK
For mer effekt enn vist over, vennligst kontakt AR Media for pris.

OBS! Bestill i tid – spar penger, gjør dine ekstrabestillinger før 18. februar 2013
For å få beste mulige service fra oss i AR Media, og for å få de produkter og tjenester du ønsker er det viktig att du 
bestiller i god tid. Kvaliteten på leveransen blir høyere og dessuten sparer du penger.
Deretter kommer det et tillegg i prisen på 30 % frem til offisiell innflytting. Bestiller du under innflytting eller i 
løpet av pågående arrangement er tillegget 50 %. Siste bestillingsdato for laveste pris på tilleggsutstyr til stand på 
Sectech er 18. februar 2013.



Bestilling av mat til stand
Vi tillater ikke medbrakt mat eller drikke, dette med bakgrunn i 
vår tildelte serveringsbevilling for både mat og drikke gitt av Oslo 
kommune. Overtredes denne bestemmelse forbeholder OKFH 
seg retten til å fakturere et beløp tilsvarende tapt avanse på 
tilsvarende servering. Ved ønske om servering ved stand, må dette forhåndsbestilles senest en uke før 
ankomst. Våre menyer finner du her www.oslokongressenter.no/messelokaler/mat-og-drikke 
Send din bestilling til helena.ahlmen@oslo.kongressenter.no 

Øvrig
Om håndtruck skal brukes kreves det at den har gummihjul.
Montering av materiell på veggene må gjøres med stifter eller kroker. Utstillerne har ansvar for eventu-
elle skader i Oslo Kongressenter lokaler ved innflytning, montering, selve utstillingen samt ved ned-
montering og utflytning.
 Arrangørene har ikke ansvar for skader, ødeleggelser etc. som oppstår.  
Derfor anbefaler vi at din forsikring også omfatter transport og utstillinger.

Utstyr sendes til:
Oslo Kongressenter – Mulighetenes arena, Youngs gate 11, 0181 Oslo, Norge
Tlf. +47 90 70 99 99     

Merk utstyret med:
Sectech 12.-13. mars
Att: Helena Ahlmén samt standnummer og bedriftsnavn.

Workpass / Arbeidskort
Personal som kun arbeider ved inn- og utflytting skal bære workpass/arbeidskort og disse kvitteres ut 
ved ankomst.

Utstillerkort
Utstillerkortet gir adgang til messehallen 1 time før åpning og 30 minutter etter messens stengning, 
samt under inn- og utflytting. Utstillerkortet skal bæres godt synlig under messedagene og hentes i 
entreen fra og med kl 15, mandag den 11/3.  

Overnatting
Oslo Kongressenter er Partner av Rica Hotels AS. For pristilbud/ forespørsel: Vennligst ta kontakt med 
Rica Service Centre: Tlf: 66 85 45 60 eller e-post: rica@rica.no

Parkering mm 
Vi holder til midt i Oslo sentrum – kun 7 minutters gangvei (700 m) fra Oslo Sentralstasjon og flytoget, 
omgitt av trikk- og bussholdeplasser. 

Oslo Kongressenter disponerer HC-parkering og korttidsparkeringsplasser (maks 10 minutter) rett uten-
for hovedinngangen.
Det er gode muligheter for heldagsparkering i umiddelbar nærhet:

Oslo City parkeringshus
Åpent 6 – 24
Pris kr 68,- per time (maks kr 
350,- pr døgn)

Gunerius parkering
Døgnåpent
Pris kr 60,- per time

Sentrum parkeringshus
Åpent 7 – 19
Pris kr 27,- per påbegynt 30 min 
(maks kr 240,- pr døgn)

Oslo City og Gunerius er ca 5 minutters gange fra Oslo Kongressenter. Sentrum parkeringshus ca 10 
minutter. 
Det er i tillegg gateparkering (maks 2 timer) i nærhet av kongressenteret. Kr 14,- for 30 min, kr 30,- for 
1 time, kr 51,- for 1,5 timer og kr 76,- for 2 timer.

NB! Priser fra mars 2012 

Garderobe
Garderobe vil finnes i tilknytning til utstillingen.



Fakturering
Fakturering av stands gjøres gjennom vår administrative partner:
DMC Regnskap as
Postboks 4125, Gulskogen
3005 Drammen
Tlf. +47 32 27 79 90

Ref.: Ingeborg A. Saksvik

Sikkerhetsbanketten
Sikkerhetsbanketten arrangeres om kvelden den 12. mars kl. 19.00, Oslo Kongressenter. 
God mat, god drikke og god underholdning med komikeren Terje Sporsem garanteres.

Pris: NOK 1.075:- eksklusive drikke (obs, påmelding er bindende!)
Billetter bestilles her: deniz.baykal@armedia.se, tel: +46 8 556 306 80

Veikart: www.oslokongressenter.no

Med vennlig hilsen,

AR Media International AB

Deniz Baykal – Prosjektleder
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 73 987 53 33
E-mail: deniz.baykal@armedia.se

Marika Thelenius – Event Coordinator
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 70 777 15 51
E-mail: marika.thelenius@armedia.se

www.sectech.nu


