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Anmäl dig här 

Välkommen till Ronneby och Konsumentdagarna 2019.  
Ta del av nyheter och aktuella trender när vi samlas  
till Mötesplats Konsumentsverige.

Konferensen genomförs på Ronneby Brunn med tillhörande 
Blekinge Convention Center, vackert beläget i den prisbe-
lönta och inspirerande Brunnsparken. Förutom kompetens-
utveckling, erfarenhetsutbyte, energigivande seminarier, 
föreläsningar och intressanta diskussioner erbjuds möjlighet 
till nätverkande med kollegor, representanter från Konsu-
mentverket, journalister och andra företrädare för konsu-
mentfrågor.

KONFERENS OCH BOENDE
Konferensen äger rum på en av Sveriges vackrast belägna mötes-
anläggningar – Ronneby Brunn. 

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 fika-
pausernas mingelytor. Utställarpaketet inkluderar ett ståbord med 
duk, en stol, el och wifi.

BUSSAR
Busstransfer erbjuds mellan Ronneby Airport och Ronneby Brunn 
enligt nedan.

14 maj        Från Ronneby Airport till hotellet kl 09.45
16 maj        Från hotellet till Ronneby Airport kl 12.15  
 kl 14.45 

GUIDAD PROMENAD I BRUNNSPARKEN
Länge var Ronneby en berömd kurort. Från 1700-talet fram till 
1920-talet åkte man hit för att dricka hälsobringande mineralvatten 
och ta stärkande promenader i den vackra blekingska naturen. 

Följ med på en guidad promenad som en trevlig avslutning på  
dagarna i Ronneby, ta del av historien och njut av miljön. 

16 maj        Guidad promenad kl 13.00-14.00

ANMÄLAN
Anmälan görs online på Konsumentdagarna 2019 senast måndag  
11 mars 2019. Anmälan är bindande. Kostnaden faktureras  
omgående efter anmälan. 

Fullständigt program kommer att presenteras i januari 2019.

 

  EXKL. INKL.
KOSTNADER  MOMS  MOMS
Deltagaravgift 14-16 maj med  
boende två nätter, enkelrum
Medlem* 5480 kr 6477 kr 
Ej medlem 6080 kr 7227 kr

Deltagaravgift 14-16 maj med  
boende två nätter, del i dubbelrum 
Medlem* 4775 kr 5688 kr 
Ej medlem 5375 kr 6438 kr

Deltagaravgift dag 1 – tis 14 maj 930 kr 1117 kr
Deltagaravgift dag 2 – ons 15 maj 1415 kr 1718 kr
Deltagaravgift dag 3 – tors 16 maj 480 kr 600 kr
Kongressavgift** 1130 kr 1413 kr
Enkelrum 13-14 maj inkl frukost 500 kr 560 kr
Del i dubbelrum 13-14 maj inkl frukost 300 kr 336 kr
Enkelrum 14-16 maj inkl frukost, per natt  1063 kr 1190 kr
Del i dubbelrum 14-16 maj inkl frukost, per natt 710 kr 795 kr 
Utställarpaket 1450 kr 1813 kr

AVBOKNING 
Vid avbokning av deltagande och boende i samband med  
Konsumentdagarna 2019 debiteras följande:
• Fr o m anmälan – t o m 11 feb 2019  
 600 kr exkl. moms (750 kr inkl. moms)
• Fr o m 12 feb – t o m 11 mar 2019 
 50% av totala deltagaravgiften inkl. boende
• Fr o m 12 mar – t o m 11 apr 2019 
 75% av totala deltagaravgiften inkl. boende
• Fr o m 12 apr 2019 –  
 100% av totala deltagaravgiften inkl. boende

ÖVRIGT  
Ytterligare information lämnas av:
Niclas Sturesson, konferensansvarig KVF, 
Tel: 070-899 61 51, E-post: niclas.sturesson@ronneby.se
Annika Grahn, Project manager, Trons Production AB,  
Tel: 070-818 81 53 eller E-post: info@tronsproduction.se

Konsumentdagarna 2019

Välkomna till tre inspirerande  
dagar i Ronneby önskar  

Konsumentverket och styrelsen för  
Konsumentvägledarnas förening!

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

**Kongressavgift betalas av samtliga. 

https://axacoair.se/go?vPkrmYrG
https://axacoair.se/go?vPkrmYrG
https://www.ronnebybrunn.se/

