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Invitation 
ABB Elfack 2019 Tour
Tirsdag d. 7. og onsdag d. 8. maj 

Vi inviterer hermed dig eller en kollega til at deltage i ABB Elfack 2019 Tour, som finder sted den  
7. og 8. maj. 
På Elfack 2019 kan du blandt andet få et indblik i udviklingen inden for automatikkomponenter, 
elmateriel og styringer. Der vil være en gennemgang i små hold af ABB’s stand, og den resterende tid 
er afsat til dig selv, så du får lejlighed til at udforske messen på egen hånd.  
Se mere om Elfack 2019 på https://www.elfack.com/

Pris 
Turen inkluderer transport, adgang til Elfack-messen, bespisning og overnatning, dog eksklusiv for-
brug af telefon og minibar på hotellet. Deltagerprisen for alt dette er 850 kr.

Tilmelding 
På turen har vi et begrænset antal pladser, og derfor er deltagelse efter først til mølle-princippet. 
Tilmelding senest den 1. april på www.abb.dk under “Kundeaktiviteter“ nederst til venstre på siden, 
og vælg derefter “Elfack 2019“.

Hotel 
Good Morning+ Göteborg City, Gullbergsstrandgata 15b, 411 04 Göteborg - tlf.: +46 031-802560 

Billet 
Link til elektronisk billet til Elfack 2019 sendes først i maj.

Bekræftelse 
Endelig bekræftelse og program udsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. 
Integrity har høj prioritet hos ABB. Derfor beder vi dig tjekke, om det er tilladt for dig at modtage 
vores invitation i henhold til relevant lovgivning og interne regler i din virksomhed. Ved at accep tere 
vores invitation bekræfter du at have en sådan tilladelse.

Program 
Se omstående side.

Vi glæder os til at tilbringe nogle spændende dage med dig, til masser af erfaringsudveksling og 
gensidig inspiration.

Venlig hilsen

Børge Andersen Lars M. Poulsen
Salgsingeniør Marketingchef
Mobil: 2152 4422 Mobil: 2142 7278
E-mail: borge.andersen@dk.abb.com Email: lars.m.poulsen@dk.abb.com



TIRSDAG DEN 7. MAJ OG ONSDAG DEN 8. MAJ | ELFACK 2019 I GÖTEBORG

Program | ABB Elfack 2019 Tour

TIDSPUNKT TIRSDAG DEN 7. MAJ

14.15 Afgang fra ABB i Skovlunde i biler

19.45 Ankomst til hotel

20.00 Middag

TIDSPUNKT ONSDAG DEN 8. MAJ

08.45 Afgang fra hotel

09.00 Ankomst til Elfack-messen

Efter aftale Rundvisning på ABB‘s stand

14.45 Afgang til København. Mødested: ABB‘s stand

20.00 Ankomst til ABB i Skovlunde


