
Kontaktdagar

Program och anmälan
för 17-19 oktober

18 oktober
seminarier,
utställning 
och fest!

Välkommen!
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Plats: The Box hotel i Linköping. Tid: den 17-19 oktober 2018.

Alla priser är per person och exklusive moms. Kryssa för Ditt/Ert val nedan!

Jag/vi önskar deltaga:
Namn__________________________________
Namn_________________________________
Företag
_________________________________

Adress_________________________________
Telefon________________________________
e-post_________________________________

Konferens, enkelrum
18 okt förmiddags-
kaffe, lunch, efter-
middagskaffe, pro-
gram & festmiddag
Logi i enkelrum, inkl frukost
Pris: 2 400 kr

Konferens, dubbelrum
18 okt förmiddags-
kaffe, lunch, efter-
middagskaffe, pro-
gram & festmiddag
Logi i dubbelrum, inkl frukost
Pris: 1 850 kr

Enbart dagkonferens
18 okt förmiddagskaffe,
lunch, eftermiddagskaffe
och program
Pris: 650 kr

Festmiddag 18 okt
Enbart middag
Pris: 800 kr

Festmiddag 18 okt
inkl enkelrum
Pris: 2 015 kr

Festmiddag 18 okt
inkl dubbelrum
Pris: 1 500 kr

Om du kommer 17/10:
För dig som kommer redan på
onsdagen den 17 okt:
Middag, pris: 650 kr
Logi, inkl. frukost
enkelrum, pris: 1 215 kr 
dubbelrum, pris: 700 kr

Enbart festmiddag:

Anmälan till Kontaktdagarna!Välkommen till
Kontaktdagarna
Mycket är bra inom svensk äggnäring. Men just nu
har årets odlingssäsong med kraftiga foderprishöj-
ningar försatt landets äggproducenter i en mycket
svår situation. Detta och mycket annat diskuteras
under kontaktdagen i Linköping den 18 oktober.

Kontaktdagarna – äggnäringens stora höstsamling
där branschens viktiga framtidsfrågor diskuteras – är
tillfället för kommunikation mellan oss alla. 

Välkommen till seminariepass, utställning och
fest! Här utvecklar du ditt företagande! 

Svenska Äggs Kontaktdagar den 17-19 oktober på The Box Hotel i Linköping

Välj alternativ och anmäl dig senast den 2 oktober:
E-post till: elisabeth@secher.pp.se eller gå in på www.svenskaagg.se
och fyll i ett formulär.
Denna talong kan även faxas till Elisabeth Secher på nummer: 018-34 62 53
Anmälan är bindande! För anmälan efter den 2 oktober tillkommer 
200 kronor för konferenspaketet, respektive 100 kronor för dagkonferens.
Frågor: Elisabeth Secher: 070-625 14 63 elisabeth@secher.pp.se

Svenska Ägg hälsar dig mycket välkommen!

Sponsring och utställning!
Utställningen är en mycket viktig del av Kon-
taktdagarna där branschens främsta leverantö-
rer visar sina produkter och tjänster. Passa på
att mingla, knyta kontakter och utveckla ditt
företags affärer! VÄLKOMMEN!
Har du bokat din monterplats? Kontakta Sven Secher
070-672 06 32 eller journalistgruppen@secher.pp.se

09.00 Förmiddagskaffe
09.30 Producentmöte samt möten med

foder-, packeri- och kläckeriråd
11.30 Välkommen med information från

styrelsen och Svenska Ägg
Marie Lönneskog Hogstadius m fl

12.15 Lunch
13.00 Kaffe på maten i utställningen

Utställartid – mingel
13.30 Näringsdepartementets strategiupp-

drag för att öka livsmedelsexporten
Näringsdepartementet

14.00 Från Sverige – märkning och 
samarbete med Svenska Ägg
Maria Forshufvud
Svenska Äggs marknadsgrupp

14.45 Inför TV-programmet matsvinn. 
Vad kan vi göra i äggnäringen?
Könssortering av hönsägg med mera
Svenska Ägg i samarbete med 
Linköpings Universitet

15.00 Eftermiddagskaffe i utställningen
med utställartid – mingel

16.00 Ledarskapsutbildning för företagare
inom de gröna näringarna. En av
Svenska Äggs medlemmar berättar

16.30 Mat och klimat
Peter Borring, LRF Östergötland

17.00 Avslutning av seminarieprogrammet
17.10 Ny EU-förordning för ekologisk

produktion (slut cirka 17.40)
18.30 Bar med dryck samt tilltugg

med mingel i utställningen
19.30 Middag med underhållning,

krogshow med Robin och Ingela.

Preliminärt program:

12.00 Lunch
13.00-18.00 Styrelsemöte

15.00-15.30 Fika
19.00 Middag för styrelsen 

samt övriga tillresta
Program torsdagen 18 oktober – seminarie- och utställardag

Program onsdagen 17 oktober (Mötesdag inför Kontaktdagen den 18 okt).

Vid synpunkter och frågor om programmet,
eller vid behov av annan information, så är
du välkommen att kontakta Svenska Äggs
verksamhetsledare Marie Lönneskog.
Här når du Marie: marie@svenskaagg.se,
073-823 08 90.
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