Anmälningsblankett - UTSTÄLLNING
Företag

Postnummer

Adress

Postadress

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

Telefax

E-postadress
Personer som kommer att delta – om annan än kontaktperson

Faktureringsmottagare/adress om annan än ovan

Anmälan om utställning

Beställning av måltider
Utställarna serveras lunch vid andra tider
än deltagarna

Vi deltar fredag och lördag

Lunch fredag kl 11.30 (12.30)

Vi deltar Endast fredag

TakeAway lördag kl 13.30 Antal ____

95 kr

Vi deltar Endast lördag

Festkväll fred kl 19.30 Antal _____

495 kr

Önskar inbladning med material i deltagarmappen (2000 kr)

Antal __

Pris per
person
135 kr

Specialkost:

Är ej utställare – men önskar inbladning med material i
deltagarmappen (5000 kr)
Extrautrustning Utrusning till självkostnadspris
– Beställs via separat information – kommer senare.
(I utställningen ingår normalbord, stol, elanslutning, trådlöst internet, varumottagning, godshantering)
Övrig utrustning /önskemål

Hotellbokning
Bokning av hotell/logi kan göras på de hotell som Kristdemokraterna gjort reservation på. Information kommer att finnas på arrangemangets hemsida
från mitten av december. www.kommundagarna.kristdemokraterna.se

Anmälan för utställning göras snarast, dock senast den 1 febr 2018
SKICKA ANMÄLAN TILL:
Kommun- och landstingsdagarna
Kristdemokraterna,
Box 2373
103 18 Stockolm

Helst via Epost :
christina@canmedia.se.

VID FÖRFRÅGNINGAR:
Christina Glassel
073-513 1083

Information på hemsidan: www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

Utställningsutrustning
Utställningsytan är 2x3 meter. I utställningspriset ingår normalbord, stol, elanslutning, trådlöst internet,
varumottagning, godshantering
Extra utrustning kan beställas till självkostnadspris via Elmia. Mer information om detta i separat blad
Utställningarna kommer att vara i kongressfoajén på Elmia Kongress o Konsert. Här kommer också allt fika att
serveras för att hålla samman utställningarna och deltagarna. Trångt men gemytligt.
Lunch och middag
Vi erbjuder er som utställare möjlighet att kunna boka lunch för era medverkande. Lika så är ni som utställare varmt
välkomna att delta i fredagskvällens fest. Boka detta också via anmälningsblanketten ovan.
För att ni inte skall känna stress vid lunchen, så har vi gjort upp med köket att ni som utställare och våra
funktionärer har möjlighet att äta lunch på fredagen ca kl 12.30 (direkt efter ordinarie lunchtid) och på lördag kl
13.00 ca, (en halvtimma innan huvudprogrammet avslutas)
Inflyttning
Från torsdag kl 15.00 har ni möjlighet att börja med att göra i ordning era utställningar. Fredag öppnar
utställningslokalen kl 07.00. Ni har då också möjlighet att göra i ordning utställningen. Vårt önskemål är att ni har
utställningen klart till kl 08.30 då registreringen öppnar på fredagen. De första deltagarna börjar komma till
kongressen redan på morgonen. Ev förtidslevererat material kommer att finnas på er utställningsplats när ni
kommer.
OBS – programmet inleds på fredagen kl 9 med ett antal olika extra arrangemang – vi räknar med att det kommer
att finnas ett par tre hundra deltagare på plats redan då.
Försäkring
Elmia kongress eller Kristdemokraterna ansvara ej för skada och stöld av utrustning i monter.
Utställare ansvarar själva för att teckna eventuella försäkringar för sin eller hyrd utrustning. Elmia erbjuder också en
försäkring ”säkra utställningar”. Se separat info-blad.
Leverans av utställarmaterial
Utställarmaterial kan levereras till Elmia med ankomst tidigast vecka 8, den 19 februari.
Adress och märkning av leverans
Elmia Kongress- & Konserthus
Kristdemokraternas kommundagar
Företagsnamn
Monternummer (erhålls av Christina Glassel)
Kontaktperson – Christina Glassel, tel 073-513 10 83
Elmiavägen 15
554 54 Jönköping
Transport av gods från kongressen beställes av utställare, gods skall vara försett med fraktsedel på samtliga kollin
och vara väl förpackade. Materialet ska stå på pall eller i gallerbur för att kunna transporteras. På fraktsedeln
"avsändare" ska beställarens företagsnamn tydligt framgå
Mer information om transport av material till och från kongressen kan erhållas av Christina Glassel.

Ramprogram för kommun- och landstingspolitiska dagarna
Torsdag 1 mars
15.00-19.00 Utställningslokalerna är tillgängliga för utställare. ’
Fredag 2 mars
07.00
Utställningslokalen öppnas för iordningsställande av utställningar
08.30
Registreringen öppnar
Elva extra arrangemang hålls på förmiddagen. Beräknar ett antal hundra deltagare.
11.30
Lunch (tid för utställningsbesök – utställarna serveras lunch kl 12.30)
Kaffe på maten serveras vid utställningarna i foajén
12.30
Kommun- och landstingspolitiska dagarna öppnar
Tal av partiordförande Ebba Busch Thor
13.20
Välfärdslöftets utmaningar
14.20
Det politiska spelet – står tilliten på spel?
15.00
Paus med kaffe/te och bakverk
16.00
Välfärdssvek eller Välfärdslöfte – Det är frågan!
16.30
Paus med kaffe/te och fralla
16.50
Seminariepass A
18.00
Slut för dagen
19.30
Festkväll på Elmia, underhållning av Mack5 från Jönköping
Lördag 3 mars
08.00
Lokalerna öppnar
09.00
Val i med och motgång – Erfarenheter från andra länder.
09.40
Mötet med väljaren – en fråga om trovärdighet och tillit
09.55
Prioriteringar för välfärd – eller slöseri med pengar?
10.30
Paus med kaffe/te, frukt och vatten
11.00
Seminariepass B
12.15
Paus med kaffe/te och fralla
12.45
Väljare och val
13.15
Välfärdslöftet – välfärdsvalet.
13.30
Take-Away-Lunch (utställare skall kunna få lunchen kl 13.00)
Prel skiss över utställningsytorna i kongressfoajén. OBS numreringen kan komma att
Allt kaffe/fika kommer att serveras på detta plan, även ”kaffe på maten”.

Välkommen till Jönköping och 2018 års kommun- och landstingspolitiska dagar.

