ATT LEDA
I FRAMTIDENS VÄLFÄRD
JÖNKÖPING 3–5 OKTOBER
MONTERBOKNING OCH INFORMATION

Välkommen att boka monterplats
på Socialchefsdagarna 2018 som hålls
i Jönköping den 3 till 5 oktober.
och bokningsformulär för höstens socialchefsdagar. Vi kommer att hålla till på Elmia i Jönköping.
här kommer praktisk information

mellan 30 januari och 6 mars. Bokningstrycket är liksom tidigare år mycket högt. Monterbokning kan endast ske under angiven period
genom att fylla i bokningsformulär och endast via mail. Platsval sker i turordning,
utifrån anmälningsordning.

MONTERBOKNINGEN SKER

Föreningen Sveriges socialchefer, som tillsammans med värdstaden
arrangerar Socialchefsdagarna – årets största socialpolitiska event för socialchefer
och andra beslutsfattare, både offentliga och privata, inom det sociala området.
Vårt mål är att locka minst 600 besökare – de senaste åren har eventet samlat
mellan 600 och drygt 800 besökare.
Socialchefsdagarna får höga betyg i utvärderingar, både av deltagare och utställare. Eventet brukar av deltagarna nämnas som en av de mest givande händelserna
under året.
Jag vill också nämna möjligheten att boka annonsplats i det tryckta programmet
som postas till ca 3 300 mottagare i slutet av april.

DET ÄR FSS,

Välkommen med din monterbokning!
Staffan Nyqvist, konferensadministratör

Viktiga datum
30 januari – 6 mars: Monterbokning öppen
Bekräftelse lämnas löpande, dock senast 9 mars
6 mars: Efter detta datum skickas faktura på förskottshyra.
Vid utebliven betalning släpps bokningen och platsen erbjuds
till annan utställare
6 mars: Sista dag för annonsbokning i det tryckta programmet
19 mars: Sista dag för att lämna annonsoriginal
27 april (prel): Programmet når mottagarna och deltagaranmälan
öppnar på socialchefsdagarna.se
3–5 oktober: Socialchefsdagarna 2018 i Jönköping

Tema för Socialchefsdagarna 2018
Höstens socialchefskonferens hålls ett par
veckor efter valet och vi har gett konferensen temat Att leda i framtidens välfärd. Vad
betyder valresultatet för välfärden? Vi inleder med en valanalys av statsvetaren Jenny
Madestam.
En av de riktigt stora socialpolitiska frågorna är integration, det stod klart när
publiken på förra årets konferens fick rösta. Till Socialchefsdagarna 2018 har vi
därför bjudit in Stefan Fölster från Reforminstitutet för att prata om den inkluderande staden.
Andra föreläsare är äventyraren Renata Chlumska, särskilda utredaren Margareta Winberg, utrikeskorrespondenten Erika Bjerström, representanter från polisen,
räddningstjänsten, Arbetsförmedlingen och många fler. I år kan deltagarna välja
mellan 28 seminarier om socialtjänstens kärnverksamhet, förutom de tre dagarnas
storföreläsningar.
Programmet är uppbyggt som tidigare år: Två heldagar
där det finns tillfälle för mingel före programmets start,
vid lunchpaus och två fikapauser. Fredagen är halvdag
med morgonmingel och en fikapaus. Konferensen avslutas
vid 12 på fredagen.
Jag är glad och stolt över det stora intresse som du och
dina utställarkollegor visar för Socialchefsdagarna! Nu är
monterbokningen öppen och jag vet att Staffan Nyqvist på
GR och personalen på Elmia kommer att göra sitt yttersta
för att tillmötesgå dina önskemål.

att leda i framtidens välfärd

Välkommen till Socialchefsdagarna 2018!
Lars Liljedahl, ordförande FSS

Läs mer på socialchefsdagarna.se
och socialchefer.se

Praktisk information inför monterbokning
på Socialchefsdagarna 2018
KONFERENSLOKAL

Elmia, Jönköping.

onsdag 3 oktober kl. 8:00 till fredag 5 oktober kl. 11:00
(klockslagen kan komma att justeras).
Tid för utställningen

Iordningställande av monter

och onsdag 3 oktober från kl. 6:00.
monterplatsernas yta
Grundutrustning

sker tisdag 2 oktober kl. 11:00–22:00

varierar från 5–6 m2 till 12 m2.

för en utställarplats är wifi, konferensbord och en stol.

beställs direkt från Elmia. Beställningslista och mer
information kommer i samband med bokningsbekräftelse (senast 6 mars).
Övrig utrustning/möbler

Plan över lokalen

bifogas.

sker mellan 30 januari och 6 mars, och genom att använda bifogade bokningsformulär. Anmälningar kan endast tas emot via mail.

bokning

är 6 mars 2018. Efterfrågan på monterplatser är mycket stor.
Störst chans att få önskad plats är att göra en tidig bokning.
Sista bokningsdag

5–6 m2 16 000 kr. 8–9 m2 24 000 kr. 12 m2 32 000 kr.
Ytterligare yta debiteras extra. Samma kvadratmeterpris tillämpas oavsett placering i
utställningsområdet. I angiven kostnad ingår grundutrustning (se ovan) samt dagsförtäring för en person. För övrig personal (max 4 personer extra per monterplats)
debiteras lunch/fika enligt självkostnadspris. Monterhyran faktureras under våren.
Extrabeställningar faktureras efter eventet. Betalningsvillkor 30 dagar netto,
moms 25 procent tillkommer.

Kostnad för monterplats

Platsval sker i turordning (dvs. utifrån anmälningsordning). Bokningsbekräftelse lämnas löpande, dock senast 9 mars. I samband med
bekräftelsen kommer även information om beställning av utrustning från Elmia,
godsadress och övrig praktisk information.
Bokningsbekräftelse

bokar du själv. Mer information om vilka hotell som är förbokade
hittar du på socialchefsdagarna.se i månadsskiftet april/maj, när anmälan öppnar.

Logi och resa

Boka annonsplats genom att maila till
kerstin@immix.se senast 6 mars. Format och priser finns på socialchefsdagarna.se.

annonsbokning i programmet

mer Information

Staffan Nyqvist, GR, staffan.nyqvist@grkom.se

