Boka den 9–10 november.

Dags för årets
Användarträff!

Programmet i år för dig som Cactus
användare blir något alldeles extra. M
 assor
av nyheter, uppdateringar, studiebesök
på Lackarebäcks vattenverk och deras nya
ultrafilter.
Inte nog med det. I år har vi bokat fantastiska Sankt
Jörgen Park i Göteborg – utsett till Sveriges bästa SPAhotell. Perfekt konferensmiljö för att få inspiration och
träffa andra Cactusanvändare och utbyta erfarenheter.
Som vanligt är målet att du ska lämna
Användarträffen klokare och inspirerad – väl investerad
tid för dig i din roll och för din organisation.
Anmäl dig före den 1 oktober så bjuder vi på
anmälningsavgiften!

PRELIMINÄRT PROGRAM
Onsdagen den 9 november 2016
• Registrering och fikabuffé (09.30)
• VD Elisabet Svenson har ordet (10.00)
• DCS samt Cactus PLC hårdvara
• Cactus Eye
• Läckagedetektion
• Lunch
• Tre olika eftermiddagspass där du får välja:
Cactus Eye, UniView eller Cactus CSX för
diskussion och djupare genomgång
• SPA på hotellet
• Middag
Torsdagen den 10 november 2016
• Frukost
• Upphämtning av buss
• Studiebesök Lackarebäck Vattenverk ultrafilter
• Buss (12.00) mot Centralstationen/hotellet för
vidare transport i egen regi, eller lunch på hotellet
för dem som så önskar. Anmälan om lunch till
Pia Otto.

KORTFAKTA
Var?

S ankt Jörgen Park, Knippekullen 8,
Göteborg. www.sanktjorgenpark.se
Vi har reserverat rum på Sankt Jörgen
för din räkning

Investering

 recis som tidigare står du som
P
deltagare för resa och boende.
(Rabatterat pris enkelrum 1 560 kr.
Ordinarie pris 1 914 kr.)

Anmälan

 nmäl dig till Pia Otto 042-24 86 05
A
eller pia.otto@cactus.se

Övrigt

 eddela oss gärna om du behöver
M
specialkost till lunch och middag

Anmälningsavgift 495 kr/person. Uteblivet besök
debiteras med 495 kr.
Mycket välkomna önskar vi
på Cactus Utilities!
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