YRKESDYKKERKONFERANSEN 2018
“Bærekraftig utvikling for norsk dykkeindustri”
Det er en jevn pågang av deltakere på konferansen og vi tror
dette blir en veldig god møtearena for bransjen. Vi skal
arbeide hardt for at alle som deltar, etter YDK skal føle at
dette var verdt å delta på.
Det er fremdeles et par utstillerplasser tilgjengelige hvis noen
ønsker å ha en utstilling, og selvsagt har vi plass til flere
deltakere. Jo bredere bransjen er representert, dess bedre blir
konferansen for alle parter. Ikke minst er dette plassen for å
møte aktører I bransjen dere kanskje ikke var klar over
tidligere.

YDK — En nasjonal arena
NUI sammen med Arbeidstilsynet, Sjømat Norge og Høyskolen
på Vestlandet (Dykkerutdanninga) ønsker å invitere til
Yrkesdykkerkonferansen 2018. Konferansen avholdes på Quality
Edvard Grieg hotel 13/14 November. Dette blir en møteplass for
alle parter involvert i yrkesdykking i Norge.

Påmelding
Du kan melde deg på via linken for registrering eller du kan
melde deg på fra hjemmesiden til YDK 2018.

Konferanseagenda
En oversikt over de to dagene konferansen holdes ligger nå ute på
hjemmesiden til YDK 2018 eller du kan trykke på bildet til høyre
for å laste ned en PDF av programmet.

Aktuelle nyheter
Det har vært et par saker I nyhetene siden sist nyhetsbrev, disse
blir helt sikkert diskusjonstema underkonferansen
Link til dom angående kamskjelldykking
NRK-sak om dansk dykker

Vil du stille ut?
Det er fremdeles ledig plass for å stille ut. Registrer deg med
linken/knappen ovenfor og vi vil ta kontakt. Du kan selvsagt også
ta kontakt på post@nui.no for eventuelle spørsmål.

Yrkesdykkerkonferansen 2018
www.ydk.no

Kveldsarrangement
Vi anbefaler alle deltakere også å
melde seg på kvelds-arrangementet.
Her vil det I tillegg til det gode
selskapet serveres god mat og drikke,
med noe underholdning ved siden av.
Dette vil bli en god møteplass i en litt
mer uformell setting.

