
Välkommen till SCR Svensk Campings 
årskonferens 2023

Nu är det snart dags för SCR Svensk Campings årskonferens. Konferensen genomförs 
22-23 mars på Hotel Tylösand i Halmstad. Som Associerad Partner har du möjlighet att delta som 
utställare på mässan som anordnas på eftermiddagen den 22 mars, där du får träffa 
campingföretag från hela landet. Efter mässan finns det möjlighet att gå en konstvandring på 
hotellet. Därefter blir det middag med trevlig samvaro på kvällen. Det finns även möjlighet för dig 
som vill att delta som deltagare dag två.

Program 
Onsdag 22 mars
09.00  Utställarlokalen öppnas för uppackning. Conny Sundström finns på plats och   
  ansvarar för mässan. Kaffe finns tillgängligt.
11.00  Information inför mässan.      
11.30  Lunch
13.00  Mässan startar.
16.45  Mässan avslutas med utlottning av priser till mässbesökarna. 
18.00  Kvällsaktivitet och middag på Hotel Tylösand.  
 
Information om konferensen
Senast 2 veckor innan konferensen skickas tryckta handlingar med utställarförteckning till alla SCR 
Svensk Campings medlemmar. Dessa handlingar finns även i deltagarmapparna under 
konferensen. En deltagarlista med dittills anmälda campingföretag skickas samtidigt till utställarna. 

Anmälan
Anmälan görs via länken du fått via mail, senast 6 februari. OBS! Anmälan måste göras via 
anmälningsformuläret. Utrymmet är begränsat, plats ges i turordning efter när anmälan har gjorts. 
För eventuell avbokning senare än en vecka innan mässan faktureras hela delta-
garavgiften. Boende bokas separat.  



Montern
Monterytan är ca 3x2 meter. I montern ingår bord och stolar. Elanslutning 220V finns att tillgå, 
medtag egna grenuttag och förlängningssladdar.

Kostnad
Alla priser är exklusive moms.

Utställarpaket 22 mars inkl. lunch, kaffe, kvällsaktivitet och middag 
(viss dryck ingår) för 1 person

9 995 kr

Deltagande extra person 1 095 kr/person
Deltagande 23 mars, inkl. lunch, fika, middag och underhållning 
(viss dryck ingår)

1 895 kr/person

 

Boende
Boende bokas och betalas direkt hos Hotel Tylösand. Boka via bokning@tylosand.se eller 
035-305 05, ange kod ”SCR”. Meddela om ni önskar ett enkel- eller dubbelrum, era namn samt 
vilka nätter ni önskar boka. Boka i tid, ett visst antal rum finns reserverade fram till 6 februari. 

Boendepriser 21 – 24 mars 2023
Alla priser är exklusive moms.

Enkelrum Dubbelrum
Rum i flygel 1 356 kr/natt 2 034 kr/natt
Classic design 1 515 kr/natt 2 192 kr/natt
Deluxe 1 727 kr/natt 2 404 kr/natt

Frågor 
Har du frågor om konferensen är du välkommen att kontakta Eva Svärd, eva.svard@scr.se, 
031-355 60 05

Varmt välkommen!

SCR Svensk Camping
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