Monterbokning på Socialchefsdagarna 2018
i Jönköping, den 3–5 oktober
Fyll i båda sidorna och spara formuläret enligt anvisningarna på slutet.
Skicka till staffan.nyqvist@grkom.se.
Monterbokningen är öppen 30 januari till 6 mars.

Företag/organisation

Organisationsnummer

Adress

Postnr

Ort

Webbadress för länkning från socialchefsdagarna.se, gärna till målgruppsanpassad undersida

Fakturamottagare om annan än ovan

Adress

Postnr

Ort

Mottagarkod/fakturareferens

Kontakt för denna bokning

Telefon

E-post

∏
∏

Vi vill få information om annonsering i det tryckta programmet för Socialchefsdagarna
Vi vill få information om bannerannonsering i nyhetsbrevet Socialchefen

Kryssa för dina önskemål nedan. Alla belopp anges exkl. moms.

∏
∏
∏

Monterplats på 5–6 m2, 16 000 kr
Monterplats på 8–9 m2, 24 000 kr
Monterplats på 12 m2, 32 000 kr

Utrustning som inte ingår i grundutrustningen (wifi, ett bord, en stol) beställs direkt av Elmia.
Mer information kommer i samband med bokningsbekräftelse.

Fortsätt på nästa sida!

I kostnaden för en monterplats ingår fika och luncher för en person. Ange extrabeställning nedan.
Ja, vi vill beställa extra luncher och fika, 300 kr per person och dag:
Extra förtäring onsdag 3 oktober (max fyra pers.)

Specialkost

Extra förtäring torsdag 4 oktober (max fyra pers.)

Specialkost

Två festkvällar anordnas. Ange deltagande nedan.
Ja, vi vill delta på Jönköpings kommuns kväll onsdag 3 oktober, 800 kr per person:
Antal personer

Specialkost

Ja, vi vill delta på FSS festkväll torsdag 4 oktober, 900 kr per person:
Antal personer

Specialkost

Extrabeställningarna debiteras efter avslutat event.

Kontrollera att du har fyllt i alla fält på båda sidor med korrekta uppgifter.
Spara formuläret och döp det ”Scd2018_företagets namn”.
Skicka det sedan till staffan.nyqvist@grkom.se senast den 6 mars.
Platsval sker i turordning (i den ordning som skriftliga anmälningar har kommit in
till ovanstående mailadress). I samband med bekräftelsen skickar vi ut information
om beställning av utrustning från Elmia, godsadress och övrig praktisk information.
Efterfrågan på monterplatser brukar vara stor. Störst chans att få önskad plats är
att göra en tidig bokning. Observera att samma kvadratmeterpris tillämpas oavsett
placering i utställningsområdet.
För mer information,
kontakta Staffan Nyqvist,
projektledare för konferensadministrationen
GR, staffan.nyqvist@grkom.se

