Generalforsamling – årskonferanse NRV/NVK
16.-18. mars 2017
Ullevaal Business Class (UBC) – Kurs- og
konferansesenter
Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo (overnatting)

Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn innkaller herved
til Generalforsamlinger og faglig program på Ullevaal Business Class (UBC) – Kursog konferansesenter 16.-18. mars 2017. Overnatting på Thon Hotel Ullevaal
Stadion.
NVK avholder sin Generalforsamling fredag 17. mars om formiddagen, mens NRV
avholder sin Generalforsamling samme dag om ettermiddagen.
Årsmøtet starter med registrering og lunsj torsdag 16. mars før det blir bedriftsbesøk. Vi
kommer tilbake til hvilke steder som besøkes. Det settes opp busser fra Ullevål.
Etter bedriftsbesøkene blir det utstillingsvandring og get-together-party med
boklansering – NRVs historie gjennom 100 år.
Fredag byr på eget program for renserne om formiddagen, utstillingsvandring, lunsj og
faglig program – foruten de to generalforsamlingene.
Om kvelden feirer vi oss selv med hederspriser og velkomstcocktail, festmiddag, kaffe
avec og sosialt samvær.
NRV og NVK skal gjøre sitt ytterste for at alle skal kunne nyte et par avslappende, men
også forhåpentlig faglig nyttige dager. Vi håper flest mulig kan sette av tid til denne
årlige fellessamlingen i bransjen. Benytt gjerne anledningen til å invitere kunder og
forretningsforbindelser.

Velkommen til to dager med spennende innlegg, boksignering og feiring
av NRVs første hundre år!

Generalforsamling og årskonferanse 2017
Ullevaal Business Class, Ullevaal Stadion, Sognsveien 75 A
Program (med forbehold om små justeringer)
Torsdag 16.
08:0011:00-12:30
12:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-18:30
18:00-

mars
Rigging av utstilling
Registrering og lunsj
Bedriftsbesøk
Pause – kaffe/kaker
Presentasjon av utstillere
Boklansering v/Michael Christensen
Get-together-party i utstillingssalen med «street food» og godt drikke

Fredag 17. mars
08:00-10:00 Frokost
09:30-10:30 Generalforsamling NVK – «U-salen»
09:30-10:30 eLearning-seminar for renserne i møterom «Solskjær»
10:30-11:30 Utstillingsvandring
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:30 Faglig program i «U-salen»:
 Tema «Industri 4.0»
v/direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri og servicetekniker Einar T.
Lervik, Jako
13:30-14:30 Pause med utstillingsvandring og kaffe/kaker
14:30-15:30 Faglig program fortsetter:
 «Trender og utvikling i det europeiske vaskeri- og renserimarkedet»
v/Leon Wennekes, CINET
 «Bedre hukommelse – mer tid til overs»
v/Oddbjørn By, Memo – tidligere verdensmester i hukommelse
16:00-17:00 Generalforsamling NRV i «U-salen»
18:30-19:30 Aperitif og prisutdelinger
19:30Festmiddag i Ullevaal Panorama
17:00-

Nedrigging av utstilling

Lørdag 18. mars
08:00Frokost og utsjekking
Priser
Hele arrangementet 16. og 17. mars:

kr 4 600,-

Dagpakke og get-together-party 16. mars:

kr 2 500,-

Dagpakke og festmiddag 17. mars:

kr 3 000,-

Overnatting på Thon Hotel Ullevaal Stadion
Enkeltrom, per natt:

kr 1 250,-

Dobbeltrom, per natt:

kr 1 550,-

Bindende påmelding innen fredag 17. februar her.

