Side 1 av 2

Velkommen til

Vannringens seminar 9.-10. februar 2023
Vi er glade for å ønske velkommen til Vannringens seminar! Seminaret holdes på Radisson
Blu Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30, 0166 Oslo fra 9.-10. februar 2023.
Seminaret byr på gode foredrag om aktuelle tema og spennende utstillinger fra leverandører
til bransjen. I år vil utstilling og foredrag foregå i samme lokale; hotellets Scandinavia Scene.
Med vennlig hilsen
Styret i Vannringen
www.vannringen.com
Marthe Syverinsen, leder
Bjørg Arnesen Moen, kasserer, kontaktperson for hotellet
Marit Beyer Holm, sekretær
Hege Karlsen

vannringen@gmail.com
marthe@mjoslab.no
bjarmoe@online.no
maho@veas.nu
hege.karlsen@nemkonorlab.com

Praktisk informasjon
➢ Seminaravgift
Det gis EarlyBird- rabatt på bestilling før 01.12.2022. Seminaravgiften inkluderer foredrag,
lunsjbuffet torsdag og fredag, aperitiff og 3-retters middag torsdag. OBS! Seminaravgiften
inkluderer ikke overnatting på hotellet. Ved avbestilling senest 06.01.23 påløper ingen avgift.
Priser per person
Medlem i Vannringen
Ikke medlem i Vannringen
Leverandør

Før 01.12.2022
2.500,3.500,3.500,-

Etter 01.12.2022
3.000,4.000,4.000,-

➢ Utstilling
Utstillingsarealet vil være i Scandinavia Scene, altså samme sted som foredragene holdes. I
tråd med tilbakemeldinger vi har fått, er det satt av rikelig med tid til å besøke utstillinger og
mingle. Hver utstiller får to bord á 2 x 2 m utstillingsareal, skolebord og 2 konferansestoler,
hvit duk, standard strøm og trådløst internett til disposisjon. Dette rigges til i utkanten av
salen, og det vil være mulighet for å lagre emballasje på et eget rom.
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Leie av stand, pris per stykk

1.000,- per dag

➢ Overnatting
Vannringen kan reservere hotellrom for den som ønsker det, men hver enkelt må selv gjøre
opp hotellregningen. Prisen inkluderer overnatting, frokostbuffét, trådløst internett og tilgang
til treningsrom, badstue og svømmebasseng.
Standardrom, 1 person
Dobbeltrom, 2 personer

1.995,- per rom per natt
2.095,- per rom per natt

➢ Påmelding og betaling
Påmelding er bindende og gjøres via påmeldingsskjema
(https://forms.gle/SnYeewNBE2epLyrA8), som også finnes på Vannringens nettside
http://www.vannringen.com/. Frist for påmelding er fredag 6. januar 2023. Husk at påmelding
før 1. desember 2022 gir Early Bird- rabatt. Ved avbestilling innen 06. januar 2023 påløper
ingen avgift. Hvis den påmeldte personen blir forhindret, kan en erstatter sendes. Vannringen
sender faktura når påmeldingen er registrert.
➢ Lokasjon
Radisson Blu Scandinavia Hotel ligger svært sentralt i Oslo, i Holbergs gate 30, kun 300
meter fra Slottsplassen (https://www.radissonhotels.com/no-no/hoteller/radisson-blu-osloscandinavia). Hotellet er miljøsertifisert etter Green Key og alle konferansefasiliteter er på
bakkeplan.
➢ Transport- og parkeringsmuligheter
▪ Parkering: det er flere parkeringshus i nærheten. Slottsparken P-hus ligger under
hotellet og koster ca. 400,-/ døgn.
▪ Tog: gå av på Nationaltheatret stasjon, derfra er det ca. 600 meter til hotellet.
▪ Flybuss: har avgang ca. hvert 15. minutt fra/til Oslo Lufthavn Gardermoen. Reisen
tar ca. 60 minutter og bussen stopper rett utenfor hotellet.
Har du andre praktiske spørsmål? Henvend deg gjerne direkte til Vannringen ved Bjørg Moen
på bjarmoe@online.no og ikke til hotellet.

Velkommen til seminar!

