Välkommen till Centrex möte i Göteborg och Quality Hotell 11 &
Eriksbergshallen!
Datum är 23-25 april 2012.
Allmän Information
Tid och Plats
Quality Hotell 11 & Eriksbergshallen
(23) 24-25 april 2012
Hemsida
Programöversikten och eventuella uppdateringar kommer att finnas inomkort på hemsidan
www.centrex.nu
Anmälan
Anmälan till konferensen, kvällsprogrammen och hotellreservationer under mötet görs via hemsidan
www.centrex.nu
Anmälningsavgift exkl moms
Anmälningsavgift medlemsföretag
2700 kr
Anmälningsavgift icke medlemmar
5200 kr
Deltagaravgiften inkluderar tillträde till konferensen, utställningen, dokumentation, kaffe och luncher,
samt mingel. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
Viktiga datum
Sista anmälningsdag 23 mars 2012 härefter tas anmälningar emot i mån av plats.
Venue Quality Hotel 11 & Eriksberg
I de historiska varvsbyggnaderna vid älvkanten inryms idag ett förstaklasshotell med 260 rum
präglade av nyskapande arkitektur och skandinavisk design. En plats för möten, upplevelser,
kreativitet och avkoppling.
Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen är beläget i hjärtat av Göteborgs Hamn – på Norra Älvstranden.
Den träskodda kaj promenaden direkt utanför anläggningen är ett uppskattat promenadstråk, dagsom kvällstid. Cityfärjan Älvsnabben lägger till direkt utanför hotellet och tar er snabbt och enkelt till
och från centrum. Även Buss 16 trafikerar sträckan Eriksberg - Centrum på ca 10 minuter.
För ytterligare information om anläggningen besök gärna Hotel 11 www.hotel11.se
Kvällsprogram
Måndag 23 april – Mingelkväll.
Centrex bjuder på ”något lätt att äta” och något att dricka.
Tisdag 24 april - Middag
Vi startar med drink härefter följer middag med överaskningar, underhållning, musik och dans.
Pris 300:- per person exkl moms
Hotellinformation
Congrex har reserverat rum för deltagare till mötet på Quality Hotel 11 & Eriksberg
Priserna nedan inkluderar moms och frukost.
Enkelrum
1390:Dubbelrum
1590:-

Hotellbokning görs samtidigt med anmälan via hemsidan. Om du önskar ändra Din hotellbokning ber
vi Dig att kontakta Congrex, inte hotellet. Eventuell avbokning av hotellrum ska ske skriftligen till
Congrex Sweden före den 23 mars 2012 härefter återbetalas ingen förskottsbetalning.
Parkering
Det finns gott om parkeringsmöjligheter i anslutning till hotellet. Vänligen observera att all parkering
dock är avgiftsbelagda.
Geografiskt läge
Stockholm – Göteborg 47,8 mil
Malmö – Göteborg 27,6 mil
Örebro – Göteborg 28,3 mil
Falun – Göteborg 46,6 mil
Östersund – Göteborg 79,8 mil
Kommunikation
Tåg
Stockholm – Göteborg, ca 3 timmar med 0 byten
Malmö – Göteborg, ca 3 timmar med 0 byten
Örebro – Göteborg, ca 3-4 timmar med 0 till 2 byten
Falun – Göteborg, ca 5-6 timmar med 2 byten
Östersund – Göteborg, ca 12 timmar (nattåg)
För vidare information om tider, byten och kommunikation gå in på www.sj.se
Flyg
Till Göteborg kan du flyga från nedan flygplatser
Arlanda(Stockholm)
Malmö (Sturup)
Örebro (Örebro flygplats)
Falun (Dala flygplats)
Östersund (Frösö flygplats)
Till Göteborg kan du flyga från de flesta flygplatser runt om i Sverige. Flygbuss tar 20 minuter och tar
dig direkt centralstationen.
Från Göteborg Centralstation tar du dig enkelt till Hotell 11 med Älvsnabben (båt) eller Buss 16 som
tar ca 10 minuter.
Betalning
Anmälan är bindande. Congrex bekräftar och fakturerar.
Före och efter mötet
Kontakta Congrex Sweden AB för information angående registrering och hotellbokning.
Congrex Sweden AB
Ref: Centrex Möte 2012
Box 5078
402 22 Göteborg
Telefon: 031-708 60 20 Fax: 031-708 60 25
e-post: info@centrex.com
Friskrivningsklausul
Organisationskommittén och Congrex Sweden AB ansvarar inte för några skador/förlorade ägodelar
tillhörande deltagare och/eller medföljande, ej heller för förlorat eller skadat bagage och/eller per

