FÖLJ MED TILL

NORDIC AGRO SUMMIT
6 – 8 februari på Malmömässan
Globaliseringen skapar nya marknader, klimatförändringar ändrar
förutsättningarna för odling och ny teknik skapar möjligheter.
Har Du rätt verktyg och strategi för att utveckla Din verksamhet?
Agro Sörmland anordnar i samarbete med SpmO, Malmömässan och
Landshypotek Bank en gemensam bussresa till Nordic Agro Summit.
Under två fullspäckade dagar erbjuds 24 spännande föreläsningar inom
fyra huvudområden: Politik & marknad, Framtidens produktion,
Ekonomi och lantbruksföretagaren samt Digital utveckling.
Du gör ditt eget program och väljer det som tilltalar just Dig!

TID
Tisdag - torsdag
6 – 8 februari 2018

Dessutom är det ett unikt tillfälle att nätverka med kollegor och
personer med inflytande inom lantbrukssektorn

PLATS
Malmömässan, Malmö

PROGRAM Cirka tider förutom vid avfärd

ANMÄLAN

Tisdag 6:e feb
15.00 Buss från Eskilstuna med påstigning i Katrineholm
18.00 3-rätters middag på Gyllene Uttern i Gränna
22.00 Ankomst Malmö

paketresa SENAST 23
januari För rabatterat pris på
logi krävs anmälan SENAST

Onsdag 7:e feb
8.30 Föreläsningar enligt program
19.30 Branschfest
Torsdag 8:e feb
8.30 Föreläsningar enligt program
15.00 Hemfärd
22.00 Ankomst Eskilstuna (21.30 Ankomst Katrineholm)

PAKETERBJUDANDE
• Bussresa tur och retur Malmö
• Middag i Gränna exkl. dryck
• Inträdesbiljett 2 dagar inkl. lunch och fika
• Branschfest exkl. dryck
3 000 kr/person exkl. moms för lantbrukare och huvudsponsorer
5 000 kr/person exkl. moms övriga

Anmäl här för

11januari
Begränsat antal platser.
KONTAKT
Cilla Krantz
cilla@agrosormland.se

Tillägg logi (valfritt)
Rabatterat pris fram till den
11 januari vid bokning av 2
nätter. Malmö Arena Hotell:
enkelrum 1 145 kr/natt,
dubbelrum 1 295 kr/natt
Begränsat antal rum

Agro Sörmland är en neutral samlingspunkt för professionella personer inom lantbrukssektorn. Inom Agro
Sörmland fångas och sprids kunskap kring ny teknik, nya rön och forskning inom området. Agro Sörmland
stimulerar utvecklingsprojekt och stödjer innovation. Besök http://www.agrosormland.se
Huvudfinansiärer Agro Sörmland:

