Nätverk för chokladoch konfektyrindustrin

Dags fö
r anmä
lan!

SIK driver ett kompetensnätverk för choklad- och kon-

fektyrindustrin. I nätverket har vi ett nära samarbete
med Livsmedelsföretagens branschförening Chokofa.
Nätverket är en kreativ mötesplats där deltagarna kan
öka sin kompetens och på ett smidigt sätt hålla sig à
jour med den senaste utvecklingen inom viktiga områden för choklad- och konfektyrindustrin. Nätverket är
också ett forum för företag där vi behandlar industriellt
viktiga frågeställningar, diskuterar aktuella problem i en
öppen och konstruktiv dialog samt utbyter erfarenheter
med varandra.
Arbetsform
Grundläggande för nätverksidén är
•
tre möten/temadagar arrangeras per år.
•
att nätverksdeltagarna tillsammans med projektledaren på SIK utformar nätverkets innehåll.
•
att ha föreläsningar av personer med expertkompetens inom olika områden, studiebesök,
provsmakningar etc.
•
informationsspridning via nätverks egen hemsida,
www.sik.se/chokladkonfektyr, både med en öppen
del samt en lösenordsskyddad del för medlemmar.
Vidare ger nätverket tillgång till expertkunskap, omvärldsbevakning, trender, lagstiftning och märkning, dialog och inspiration från olika aktörer, fördjupad kunskap
inom olika områden inom choklad och konfektyr.
Två personer från varje företag är välkomna att delta vid
varje nätverksträff.

SIK, Box 5401, 402 29 Göteborg.
Besöksadress: Frans Perssons väg 6.
Telefon: 010-516 66 00. Fax: 031-83 37 82.
www.sik.se

Kostnad
Deltagaravgiften för verksamhetsåret 2014/2015 uppgår till 15 000 kr för medlemmar i SIK, övriga deltagare
betalar 22 500 kr. Avgiften gäller för två deltagare per
betalande företag.
Nätverket pågår ett år i taget och förnyas därefter.
Kontakt
Vid frågor kontakta projektledaren för nätverket,
Annika Altskär
telefon: 010-516 66 22
e-post: annika.altskar@sik.se

ingår i SP-koncernen

Anmälan till nätverk
för choklad- och konfektyrindustrin
Verksamhetsår 2014/2015
Mötesplatsen för dig som vill höja din allmänna kompetens inom
området choklad och konfektyr.

Undertecknat företag bekräftar sitt deltagande i nätverket med följande representanter:
........................................................................................................................................................................................
Namn
Namn
........................................................................................................................................................................................
Företag
........................................................................................................................................................................................
Adress
........................................................................................................................................................................................
Fakturaadress om annan än ovan
........................................................................................................................................................................................
Telefon och fax
........................................................................................................................................................................................
E-post
........................................................................................................................................................................................
Namnteckning/Befattning
........................................................................................................................................................................................

Tid- och kostnadsplan
Nätverket löper ett år i taget. Deltagaravgift för verksamhetsåret 2014/2015 uppgår till 15 000 kr för
medlemmar i SIK och 22 500 kr för övriga. Avgiften gäller för två personer per företag.
Anmälan är bindande. Avgiften faktureras av SIK vid nätverkets start.

Skicka förbindelsen till Carina Björsgård, SIK, Box 5401, 402 29 GÖTEBORG
eller faxa: 031-83 37 82.
Du kan också skicka e-post: carina.bjorsgard@sik.se

