
Vid bokning av dagskonferenser under 2012 och 2013* 
erbjuds rabatterade priser för medlemsföretag i SmPF 
(Smålands Produktivitetsförening):

Vid heldagsbokning 8.00-17.00 erhålls 15% rabatt på lokalhyra.
Vid halvdagsbokning 8.00-12.00, 13.00-17.00 eller 18.00-22.00   
erhålls 10% rabatt på lokalhyra.
  
Konferensrum 10-20 är utrustade med: data/videoprojektor, filmduk, trådbunden  
internet, whiteboard, blädderblock, anteckningsblock/penna till deltagare.

Hammarskjöld- och Rydbergsalen, 10% rabatt på hel- alternativt halvdagsbokning.
Standardutrustning: Tekniker, data/videoprojektor, filmduk, ljudanläggning med 2 trådlösa 
mikrofoner, hörslinga, podiebord, dimrat ljus,  

För bokning och prisuppgifter kontakta: 
Elmias konferensbokning på 036-15 20 00.  
Ange medlemskap i SmPF vid bokningstillfället.

För övriga frågor kontakta Annika Pettersson på 036 15 21 37  
eller annika.pettersson@elmia.se

*Medlemsrabatten gäller till 2013-06-30

MEDLEMSERBJUDANDE!

MED SIKTE PÅ GODA AFFÄRER!



Tekniska specifikaTioner och innehållsförTeckning 

konferensrum 10-20

elmias kongress- & konserthus rymmer ett flertal konferensrum 

med plats för 8-124 personer. rummen är toppmodernt utrustade 

samt bekvämt och stilfullt möblerade i en klassisk nordisk stil där 

företrädesvis naturmaterialen sten och trä fått en tongivande roll.

konferensrummen ligger i direkt anslutning till hammarskjöldsalen 

(1.097 platser) och rydbergssalen (291 platser).

parkeringsmöjligheter för över 2.000 bilar finns invid entréer liksom 

anslutningar för kollektivtrafik.

i foajéerna finns café nord och café syd med kapacitet att  

servera mingelförtäring eller kaffe för över 1.000 gäster.  

Lokal Area Bio Skol U-bord

Konferensrum 10 76 77 44 24

Konferensrum 11 93 124 64 32

Konferensrum 12 63 60 38 24

Konferensrum 13      44 40 24 18

Konferensrum 14  46 40 24 18

Konferensrum 15 23   12

Konferensrum 16 31   12

Konferensrum 17     38 32 18 16

Konferensrum 18      58 56 36 24

Konferensrum 19       52 44 26 18

Konferensrum 20 - - - 8

Standardutrustning: Data-/Videoprojektor, filmduk, 1 st trådbunden 

internet, whiteboard, blädderblock, block/pennor, bordsvatten på podie. 

oh vid behov.
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