Til medlemmer av NFSR og andre innen Tekstil- og Renholdsbransjen!
Vi inviterer til nettverksmøte, tirsdag den 13. november 2018.
Sted: Nestor, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik.
Møtet starter kl. 11.30. og avsluttes innen kl. 16.00.
Dagens agenda ser slik ut:
Kl. 11.30. – 11.55. Bespisning: Vi starter med en enkel lunsj i møtelokalet.
(Kaffe/te, mineralvann og 2 halve rundstykker pr. person)
Kl. 11.55. – 12.00. Velkommen v/Åse Malerød og Hanne Bergan Andersen
Kl. 12.00. – 12.30. Rengjøring med ionisert vann – renhold uten kjemikalier v/Tor Anders
Hovland fra Boss-Europe
Kl. 12.30. – 13.00. Teknologisk utvikling innen papir og dispensere v/ Øyvind Helland Olsen fra
Essity
Kl. 13.00. – 13.30. Roboter – små som store v/Bredo Meier fra PEMA Miljøteknikk og
inovasjons pris mottaker i Amsterdam KÄRCHER.
Kl. 13.30. – 14.30. Pause med kaffe/te og frukt. Besøk våre utstillere på minimessen.
Vervekampanje NFSR
Kl. 14.30. – 15.30. NAV Arbeidslivstjenesten Vestfold v/ Sissel Krogstad og Bjørn Gulliksen
Endringsvilje - Være motivert – «snakke seg opp og ikke ned»
Leverandører minimesse: NorEngros Olafsen Engros AS, Essity (SCA), Vileda Professional,
Kärcher, N3zones Group AS, Pema Miljøteknikk AS/Kärcher og Boss-Europe as.
Pris pr. person kr. 150,- for medlemmer av NFSR og kr. 250,- for ikke medlemmer.
Innbetales til konto nr. 1503.18.01424. Merkes med navn og nettverk BVT 13.11.18.
«NFSR har fått VippsGO. Vipps nr. 538605. Dette gjør det enklere for deg å betale når du ønsker
å delta på våre nettverksmøter.
Da får du også en kvittering som gjør det enklere når du skal registrere utlegg ifm. jobben. I vårt
tilfelle velger du den samlingen som du skal være med på, fra menyen som ligger ferdig i VIPPS.
Husk å skriv navnet ditt i kommentarfeltet når du melder deg på! Håper dette er en forbedring
som gjør det lettere for medlemmene våre å betale/delta på våre møter.»
Det er anledning til å ta med seg kolleger/medarbeidere på dette nettverksmøtet.
Bindende påmelding til Hanne Bergan Andersen innen onsdag 6. november:
hanne@nestorutvikling.no Er det noen med matallergi, så gi beskjed om dette ved påmelding.
Håper det er stor interesse for temaene vi har valgt og at dere melder dere på!
Vi gleder oss til å se dere ☺ Velkommen til nettverksmøte i Melsomvik.
Med vennlig hilsen Åse Malerød og Hanne Bergan Andersen.

