Inbjudan till årskonferens 21–22 mars 2018

MALMÖ
Framtiden är redan här!
VI MEDLEMMAR i SCR Svensk Camping har lagt ännu

ett verksamhetsår bakom oss, ett år fyllt av entusiasm
och framåtanda, men även fyllt av funderingar om
hur framtiden ser ut för vår organisation. Förra årets
jubileumskonferens i Göteborg är redan ett år bort,
nu är det dags att blicka framåt, in i framtiden på
plats i Malmö.

respektive verksamheter? Intressanta utställare och
nya pristagare blir det som vanligt, dessutom gott om
tid att nätverka med andra personer som står inför
precis samma utmaningar som du.

ping, håller vi som bäst på att planera för två fantastiska dagar i Malmö. Dessa entusiastiska och driftiga
värdar har så klart flera överraskningar på gång!

ATT VARA MED på konferensen är inte bara trevligt och
inspirerande – det är också viktigt för oss medlemmar
i SCR Svensk Camping. Ett tillfälle för oss i branschen
att mötas, utbyta idéer och fånga upp frågeställningar. Årets absolut viktigaste fråga är hur vi medlemmar bestämmer oss för att hantera campingkortet i
framtiden.

DET BLIR, som tidigare, favoriter i repris och en del
nyheter på programmet. Vi utlovar inspiration för dig
som är företagsledare – hur kan vi utveckla våra

Campinghälsningar
Tomas Ringsby Petersson
Ordförande SCR Svensk Camping

TILLSAMMANS MED årets värdar, Nätverket Skånecam-

LÄS ÅRETS
PROGRAM
PÅ NÄSTA
SIDA >>

Anmäl ditt deltagande här senast 20 februari.
Har du frågor kontakta Eva-Lena Milton, 031-355 60 07, eva-lena.milton@scr.se
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VÄLKOMMEN TILL

Program
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Tisdag 20 mars
19.00 Lagtävling och middag på Malmö Boulebar.
***
Onsdag 21 mars
10.00 Kaffe, samling.
10.30 Välkommen, ordförande Tomas Ringsby Pettersson.
11.00 Mässan med Associerade Partners öppnar.
11.00 Anders Nilsson – gästbetyg viktigare än stjärnorna.
Anders var tidigare bankchef på Sparbanken Syd och gjorde
sig känd för att tro på lite udda idéer. Och efter att ha mött fyra
unga ’brats’ med slickat hår som ville köpa Ystad Saltsjöbad såg
han några härliga visionärer med samma grundsyn att allt är
möjligt. Något år senare blev Anders tillfrågad om han ville axla
VD-rollen och bli delägare. Resten är historia! Anders brinner
för kvalitetssäkring i alla led från diskaren till receptionisten. Företaget kan i realtid se hur gästerna uppfattar situationen. Kring
detta berättar Anders en spännande historia! Han har också
sedan några år tillbaka fortsatt bygga en starkare destination
med djupa samarbeten med till exempel Tennisklubben och
Carolina Gynning samt förvärvat två anläggningar 50 meter
från Ystad Saltsjöbad.
12.00 Lunch

Konferenspriser
(per person och exkl moms)
Dagkonferens/dag inkl fika och lunch.... 595 kr
Middag Malmö Rådhus 21 mars.............. 0 kr
Middag med prisutdelning 22 mars......... 795 kr
Boende
Avtal har träffats med ett par boendealternativ och
bokas och betalas direkt hos respektive. Antalet rum
är begränsat och priset gäller vid bokning senast fyra
veckor innan.

13.00	Seminarier och mässa med Associerade Partners.
Mässan pågår hela eftermiddagen. Seminarier att välja mellan
(mer information kommer): Utveckling av ägarledda företag, Wifi
på campingen och Digital marknadsföring och försäljning.

Clarion Hotel Malmö Live
Dag Hammarskölds torg 2, 211 18 Malmö

16.45 Gemensam avslutning.

Bokas på 040-20 75 00 (välj alternativ 3, paketbokning) eller e-post book@clarionlive.se och uppge
bokningskoden 2107GR012363.

19.00 Mingelmiddag på Rådhuset.
Malmö stad bjuder alla konferensdeltagare på mingelmiddag
på Malmö Rådhus. Värd är borgmästare Kent Andersson.
***
Torsdag 22 mars
09.00 SCR Svensk Camping i framtiden.
Välkommen till en förmiddag fylld med information, diskussion
och tankar kring föreningens framtida verksamhet.
12.00 Lunch.
13.00 Föreningsstämma.
Efter föreningsstämman öppnar Happiness & Society Bar i foajén.
18.00 Middag med prisutdelning
Årets Campingföretagare och andra priser delas ut, under
hållning med bland annat bandet Perikles och dans.

Enkelrum: 1 339:50 kr/natt
Dubbelrum: 1 518:50 kr/natt exkl moms

Clarion Comfort Hotel Malmö
Carlsgatan 10 C, 211 20 Malmö.
Enkelrum: 978 kr/natt
Dubbelrum: 1 156 kr/natt exkl moms
Bokas på e-mail group.malmo@choice.se
och uppge bokningskoden GR008419.

Anmäl dig här!
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