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ESKILSTUNA 12-14 MAJ

DÄR HÅLLBARHET 

BLIR VERKLIGHET



Välkommen till Eskilstuna och Konsumentdagarna 
2020. Ta del av nyheter och aktuella frågor när vi  
samlas kring det högaktuella temat ”Där hållbarhet 
blir verklighet”.

Konferensen genomförs på det centralt belägna Elite Stadshotellet 
Eskilstuna. Förutom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, energi
givande seminarier, föreläsningar och intressanta diskussioner erbjuds 
möjlighet till nätverkande med kollegor, representanter från Konsumentverket, 
journalister och andra företrädare för konsumentfrågor från hela landet.

KONFERENS OCH BOENDE
Konferensen äger rum på Elite Stadshotellet Eskilstuna och boende 

EXKL. INKL.
KOSTNADER MOMS  MOMS
Deltagaravgift 12-14 maj med 
boende två nätter, enkelrum
Medlem* 6 565 kr 7 743 kr 
Ej medlem 7 165 kr 8 493 kr

Deltagaravgift 12-14 maj med 
boende två nätter, del i dubbelrum 
Medlem* 5 415 kr 6 455 kr 
Ej medlem 6 015 kr 7 205 kr

Deltagaravgift dag 1 – tis 12 maj 1 145 kr 1 388 kr
Deltagaravgift dag 2 – ons 13 maj 1 900 kr 2 301 kr
Deltagaravgift dag 3 – tors 14 maj 695 kr 869 kr
Enkelrum inkl. frukost, per natt  1 330 kr 1 490 kr
Del i dubbelrum inkl. frukost, per natt 755 kr 846 kr 
Utställarpaket 1 475 kr 1 844 kr
Kongressavgift** 765 kr 956 kr

AVBOKNING 
Vid avbokning av deltagande och boende i samband med  
Konsumentdagarna 2020 debiteras följande:
• Fr o m anmälan – t o m 1 mars 2020 

600 kr exkl. moms (750 kr inkl. moms)
• Fr o m 2 mars – t o m 9 april 2020 

75% av totala deltagaravgiften inkl. boende
• Fr o m 10 april 2019 – 

100% av totala deltagaravgiften inkl. boende

ÖVRIGT 
Ytterligare information lämnas av:
Christine Fransholm, konferensansvarig KVF, 
Tel: 073-950 67 67, E-post: christine.fransholm@eskilstuna.se

Annika Grahn, Project manager, Trons Production AB,  
Tel: 070-818 81 53 eller E-post: info@tronsproduction.se

erbjuds på hotellet samt på intilliggande Comfort Hotel Eskilstuna. 

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

UTSTÄLLARE 
Utställarplatser erbjuds i anslutning till konferenslokalerna och  
fikapausernas mingelytor 12 och 13 maj. Utställarpaketet inkluderar  
ett konferensbord, stol, el, wifi samt kaffe och lunch. 

MILJÖSATSNING
Styrelsen för Konsumentvägledarnas förening har som mål att  
miljödiplomera 2020 års Konsumentdagar enligt Svensk Miljöbas. 

För att aktivt minska dagarnas påverkan på vår miljö uppmanar  
vi därför dig som deltagare att resa hållbart till och från dagarna;  
res kollektivt, samåk med en kollega, välj tåg före flyg. Vid flyg  
klimatkompensera gärna.

Tänk på att inte skriva ut program och annat material. Är du  
utställare eller föreläsare ber vi dig dela din information digitalt.

Våra hotell är miljömärkta - Elite Stadshotellet är miljömärkt  
enligt Green Key och Comfort Hotel Eskilstuna är certifierat enligt 
ISO 14001. 

ANMÄLAN
Anmälan görs online på Konsumentdagarna 2020 senast måndag  
1 mars 2020. Anmälan är bindande. Kostnaden faktureras  
omgående efter anmälan. 

Fullständigt program kommer att presenteras i januari 2020.

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

**Kongressavgift betalas av samtliga. 
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https://www.elite.se/sv/hotell/eskilstuna/stadshotellet
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/eskilstuna/comfort-hotel-eskilstuna/
https://www.svenskmiljobas.se/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Vanliga-fragor-och-svar/Vad-innebar-det-att-klimatkompensera-och-hur-gor-jag/
https://www.greenkey.se
https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/
https://axacoair.se/go?ZqpdPDxp
https://axacoair.se/go?ZqpdPDxp



