Anmäl dig
senast
10 maj!

Inbjudan
Information om Prima/Sekunda

- Ny kvalitetsklassning av massaved från 1 augusti 2019
Vi erbjuder flera olika informationsträffar där vi berättar om Prima/Sekunda.
Information samt det presentationsmaterial som används vid informationsträffarna
finns även på webbsidan www.primasekunda.se.

Allmän information om Prima/Sekunda
Dessa träffar riktar sig till virkesinköpare, produktionsledare, transportledare och
distriktschefer mfl. Information om det nya klassningssystemet Prima/Sekunda med
syfte att skapa en god förståelse samt att ge bra förutsättningar för dialog med era
kontakter som t.ex. virkessäljare, maskinförare, transportörer m.fl.
OBS! För entreprenörer och transportörer erbjuds istället webbutbildning och eventuell
komplettering med fältbesök. Anmälan till webbutbildning öppnar inom kort.

Var och när?

På varje plats erbjuds två tillfällen: Förmiddag 9.30-11.30 och eftermiddag 13.30 - 15.30.
Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Vi förbehåller oss även rätten att ställa in ett av tillfällena
(fm/em) per plats vid för få anmälda.

Piteå, Furunäset Hotell & Konferens
Umeå, Scandic Umeå Syd
Sundsvall, Villa Marieberg
Falun, Pelle Bergs Backe 3
Sigtuna, Hotell Kristina
Norrköping, Scandic Norrköping Nord
Karlstad, Best Western Gustaf Fröding Hotell & konferens
Falköping, Hotell Falköping
Vrigstad, Best Western Hotell Vrigstad
Tingsryd, Tingsryd Resort

16 maj
17 maj
24 maj
17 maj
24 maj
23 maj
17 maj
27 maj
24 maj
21 maj

Vi erbjuder även
två webbinarier:
28 maj, kl 9.30 - 11.30
5 juni, kl 13.30 - 15.30

Innehåll och kostnad

Du får två timmars information om Prima/Sekunda och kostnaden är 400 kr/person
inkl. fika (300:-/person för webbinarium). Priserna är exklusive moms.

Så här anmäler du dig!

Anmäl dig senast den 10 maj. Läs mer på www.primasekunda.se.
Vi ser gärna att flertalet anmäler sig till dessa allmänna utbildningar. Vi kommer även att försöka leverera större
företagsutbildningar (ca 25 deltagare eller fler) efter önskemål, men p.g.a. resursskäl lämnar vi inga garantier förrän
efter avstämning med varje enskild kund.

Kontakta oss för mer information

Fredrik Swahn, 010-228 50 63, fredrik.swahn@biometria.se eller
Anna Ek, 010-228 50 83, anna.ek@biometria.se

