
Det ska vi � ra 23-24 maj!
Detta är vad vi har väntat på - EMVE Sweden’s 100-års jubileum - och nu är det äntligen dags! Vi hoppas att ni har 
möjliget att vara med och fi ra detta speciella jubileum med oss. Nu är programmet spikat och här nedan kan ni se vad 
som gäller för resp. dag. För de av er som behöver övernatta har vi på EMVE förhandlat fram specialpriser för detta 
event. Övernattning sker till självkostnadspris på Erikslund Hotel, strax utanför Ängelholm. Vid bokning, uppge att ni är 
gäst till EMVE Sweden’s 100-års jubileum. Som sagt, vi ser fram emot att ses och fi ra tillsammans. Om ni har några 
frågor rörande vårt arrangemang, tveka inte att höra av er, vi hjälper er gärna.

Varmt Välkomna
Caroline Andersson, VD och Bengt Andersson, Styrelseordförande 
och EMVE Sweden AB med personal ser fram emot att få träffa er.

P.S. Meddela oss om ni har speciella önskemål om maten eller ev. information om allergier. 

Vi hoppas att ni kan vara med på vårt jubileumsfi rande och ser fram emot er anmälan. O.S.A. till oss senast 22/4. 
Anmäl ert företag och namnen på deltagande gäster.

OBS! - Notera att ovan tider är preliminära tider och kan komma att förändras något.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

event@emve.com eller på tel. 042-647 00

09:00 Vi börjar dagen med kaffe och frallor
10:00 Fabriken tar emot och visar upp våra maskiner
12:00 Lunch bestående av hamburgare och korv
14:00 Rundvandringen i fabriken fortsätter med några av våra underleverantörer närvarande
17:00 Presentation av företaget och personalen följt av en kvällsbuffé
21:30  Busstransport till Erikslunds Hotel. Bussarna går en gång i timmen t o m kl. 23:30

PROGRAM FÖR MÅNDAGEN DEN 23:E OCH TISDAGEN DEN 24:E MAJ

- JA TACK, VI KOMMER GÄRNA!  »   »
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