
KOLMÅRDEN, VILDMARKSHOTELLET I NORRKÖPING 11-13 SEPTEMBER
INBJUDAN ANVÄNDARTRÄFF

TISDAG 11 SEPTEMBER – Långväga deltagare samlas på Vildmarkshotellet kvällen innan Använ-

darträffen startar. Under kvällen serveras en middag på hotellets restaurang. Observera att boende 

första natten inte ingår i anmälningsavgiften.

ONSDAG 12 SEPTEMBER KL 08.00 

-Öppnande av Användarträffen, program, deltagare och SPM:are

- Exempel på verklig tillämpning av HD-teknologi för Industri 4.0

- Ny version av analysmjukvaran Condmaster – intressanta funktioner  i Condmaster Ruby 2019

- Gästföreläsare - SPM Användare som delar med sig av sina erfarenheter

- Case med HD-teknologi

- Vibrationsutbildning – quiz

- SPM Academy – kursprogram höst 2018 

TORSDAG 13 SEPTEMBER – Avfärd efter frukost.

Du får denna inbjudan eftersom du är registrerad som kund hos SPM Instrument AB. Det är, förutom att erbjuda högkvalitativa mätmetoder och 
förstklassig service, i vårat intresse att ge våra kunder möjlighet att ta del av information och delta i aktiviteter som rör vårat företag. Detta gör vi 
inte enbart i marknadsföringssyfte, utan främst för att främja en god kundrelation. Vill du i framtiden inte få dessa inbjudningar - skicka ett e-mail 
till info@spminstrument.se. För information kring hur vi hanterar din kunddata, läs vår integritetspolicy https://www.spminstrument.se/Legal-notice/

Vi behöver din anmälan senast fredag 29 juni, pris 6.495 kr 

exkl. moms per person. Först till kvarn gäller då antalet plat-

ser är begränsat! Anmäl dig via info@spminstrument.se eller 

tel 0152-225 00. Vid anmälan ber vi dig samtidigt att informera 

om eventuella allergier (laktos, gluten etc.). Efter anmälan kon-

taktar vi dig för bekräftelse. Önskas hjälp med reseförslag, kon-

takta gärna någon av våra säljare eller servicetekniker. 

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA MED OSS TILL KOLMÅRDEN 
PÅ ÅRETS ANVÄNDARTRÄFF!

Tomas Årman, SPM Instrument AB, Svensk Försäljning

På eftermiddagen genomför vi ett studiebesök 
hos Holmen Timber Bravikens sågverk samt har 
en gemensam aktivitet där vi utbyter erfarenhet 
mellan användare och SPM:are. Under kvällen äter 
vi en gemensam middag på hotellets restaurang.


