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Anmäl dig här 

För många är Konsumentdagarna inte bara en möjlighet 
till värdefull kompetensutveckling. Det är även ett tillfälle 
att nätverka med såväl andra konsumentvägledare och  
representanter från Konsumentverket som journalister och 
beslutsfattare. Under fikapauser, luncher och middagar 
utbyts erfarenheter, aktuella trender och nyskapande 
idéer. Efter dagarna åker du hem till vardagen.  
Vad gör du med all ny inspiration och kunskap?

Konsumentdagarna 2018 genomförs i den härliga miljön 
på Linköping Konsert & Kongress under ledning av den 
tidigare programledaren i Plus - Josephine Freje. 
Linköping marknadsförs som en plats ”Där idéer blir till 
verklighet”. Låt oss tillsammans göra just det!
Genom inspirerande föreläsningar, diskussioner och  
intressanta seminarier kommer du få verktyg för att ta 
dina idéer till nya höjder.

KONFERENS OCH BOENDE
Konferensen äger rum på en av Sveriges ledande mötesan-
läggningar, Linköping Konsert & Kongress. Anläggningen 
ligger ca 10 min. promenad från resecentrum. 

Boende erbjuds på Scandic Linköping City och Elite Stora 
Hotellet. Middag & mingel onsdag 23 maj sker på Scandic 
Linköping City och festmiddag torsdag 24 maj på Linköping 
Konsert & Kongress.
Scandic Linköping City
Elite Stora Hotellet

DELTAGARE
Konferensen vänder sig till handläggare av konsumentfrågor, 
ansvariga chefer och politiker i kommunerna. Konferensen 
vänder sig även till rikspolitiker, organisationsföreträdare, 
myndigheter och journalister.

ANMÄLAN
Anmälan görs online på Konsumentdagarna 2018 senast 
onsdag 21 mars 2018. Anmälan är bindande.  
Konferensavgiften faktureras omgående efter anmälan. 
 
 EXKL. INKL.
KOSTNADER  MOMS  MOMS
Deltagaravgift 23-25 maj med  
boende två nätter, enkelrum
Medlem* 6 810 kr 8 047 kr 
Ej medlem 7 410 kr 8 797 kr

Deltagaravgift 23-25 maj med  
boende två nätter, del i dubbelrum 

Medlem* 5 605 kr 6 698 kr 
Ej medlem 6 205 kr 7 448 kr

Deltagaravgift dag 1 – ons 23 maj 927 kr 1 125 kr

Deltagaravgift dag 2 – tors 24 maj 1 970 kr 2 391 kr

Deltagaravgift dag 3 – fre 25 maj 430 kr 538 kr

Serviceavgift** 1 315 kr 1 643 kr

Enkelrum inkl. frukost/natt  1 384 kr 1 550 kr

Del i dubbelrum inkl. frukost/natt 782 kr 875 kr 

AVBOKNING 
Vid avbokning av deltagande och boende i samband med 
Konsumentdagarna 2018 debiteras följande:
• Fr o m anmälan – 21 febr 2018  
 25% av totala deltagaravgiften inkl. boende
• Fr o m 22 febr – 21 mar 2018 
 50% av totala deltagaravgiften inkl. boende
• Fr o m 22 mar – 19 apr 2018 
 75% av totala deltagaravgiften inkl. boende
• Fr o m 20 apr –  
 100% av totala deltagaravgiften inkl. boende

ÖVRIGT 
Fullständigt program kommer att presenteras i januari 2018 
och uppdateras i Konsumentdagarnas ”app”  som kan laddas 
ner ca två veckor innan konferensen börjar. Arrangörerna 
reserverar sig mot eventuella ändringar i programmet. 

Ytterligare information lämnas av:
Karin Lindmark, konferensansvarig KVF, 
Tel: 0910-735 000, e-post: karin.lindmark@skelleftea.se
Annika Grahn, Project manager, Trons Production AB,  
Tel: 070-818 81 53 eller e-post: info@tronsproduction.se

Konsumentdagarna 2018

Välkomna till tre spännande  
dagar i Linköping önskar  

Konsumentverket och styrelsen för  
Konsumentvägledarnas förening!

*Rabatten gäller endast vid bokning av hela konferensen med boende i minst två nätter. 

**Serviceavgift betalas av samtliga. 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/linkoping/scandic-linkoping-city
https://www.elite.se/sv/hotell/linkoping/stora-hotellet/
https://axacoair.se/go?ygUbbZDA
https://axacoair.se/go?ygUbbZDA

