ANVÄNDARMÖTE 2018
Mindre än ett halvår kvar till 2018 års användarmöte.
Planeringen pågår för fullt. Inbjudan inklusive program kommer att publiceras på vår hemsida i september.
Inbjudan kommer också att mailas till berörda användare. Därefter tar vi emot anmälningar.
Denna information innehåller dock matnyttig information för hotellbokning och övrig reseplanering.
Användarmötet inträffar i år den 22-23 november och är förlagt till Clarion Hotel Post i Göteborg.
Precis som förra året kommer vi att vara på en och samma plats under hela konferensen, alltså även under
kvällen. Större delen av torsdagen kommer i övrigt att bestå av funktionsinriktade grupper med flera parallella
pass. Efter lunch lyssnar vi på en inspirerande föreläsning av en av Sveriges bästa kartläsare Tina Thörner.
Under torsdagskvällen bjuder Eniac på en festmåltid.
Torsdagens program startar kl 9.00 med registrering och kaffe och avslutas kl 17.00.
Middag med underhållning serveras på kvällen.
Fredagens program startar kl 08.45 och avslutas med lunch kl 12.00.
Även i år är det möjligt att på fredag eftermiddag boka in gruppdemonstrationer med personal från Eniac. Då
visar vi program/optioner som ni kan vara intresserade av i framtiden.
Vi avslutar demonstrationerna kl 15.
Deltagaravgiften för användarmötet under torsdagen är 1850 kr/person inklusive lunch, kaffe och kvällsaktivitet.
Deltagaravgiften för temadagen är 875 kr/person inkl. kaffe och lunch.
Avgifter faktureras i efterhand. Moms tillkommer.

Hotellbokning se nästa sida

Hotell
Vi har förbokat 200 rum den 21/11 och 340 rum den 22/11 på Clarion Hotel Post.
Clarion Hotel Post

Enkelrum med frukost kostar 1 500 kr inkl. moms.
Dubbelrum med frukost kostar 1 600 kr inkl. moms.

Boka via mejl till: Meetings.post@choice.se
Hänvisa till bokningsnummer: 2099R254635
Hemsida: www.clarionpost.se
Uppge namn och telefonnummer samt kreditkortsnummer och giltighetsdatum. Ange mellan vilka datum ni vill
bo. Om logikostnaden överstiger 5 000 kr så kan ni be om att få en faktura.
Boka hotell senast den 21 september. Hotellsituationen i Göteborg är ansträngd och från den 22 september kommer
samtliga förbokade rum att släppas fria.

Clarion Hotel Post ligger på Drottningtorget, alldeles vid Centralstationen.
Hela konferensen inklusive kvällen kommer att vara på hotellet.

