
PRESSINFORMATION                                                                                    Stockholm 2017-11-01

Eriksbergshallen, Göteborg 10-12/11 och Nacka Strand, Stockholm 17-19/11   

PRESSINBJUDAN OCH ACKREDITERING – PROGRAM FÖR
PRESSDAGEN – Allt om elbilar, hybrider, laddning på
elbilsmässan
Välkommen till framtiden, den andra upplagan av Nordens största elbilsmässa, ”eCarExpo”, i Göteborg 10-12/11 och Stockholm
17-19/11. Här får besökaren en samlad bild av elbilar och hybrider, produkter och tjänster för laddning och kan dessutom
provköra flera av marknadens elbilar. Här finns även utställare med elcyklar, skotrar och lekfordon.

Vi påminner dig som ännu inte har skickat in ansökan om pressackreditering att göra detta. Bifogar ett formulär.

Program för Pressdagen i Göteborg, fredag 10 november:

11.30   Premiär för nya Nissan Leaf, täcket av

12.00-12.45     Pressmöte, intervjuer

– Nyheter, trender och händelser på mässan - Mässchefen Gunnar Dackevall

– eCar Expos undersökning om Sverige och elbilar – Rikard Lundberg, Mejsel

– Hur påverkas tjänstebilen av Bonus/Malus? – Ronny Svensson, Ynnor

– Räcker satsningen på infrastruktur för alla elbilar? – Utfrågning av politiker och Power Circle

– eDrive Expo – Allt om provkörningar av el- och hybridbilar 

13.00-17.00 Seminarier med information och debatt för både bransch och konsumenter.  

–      BILSweden och eCar Expo: Bilens plats i staden. Framtiden för elbilen och infrastrukturen.  

–      Ynnor: Bonus-Malus – ny beskattning blir en game changer för företag och användare.  

–      Fortum Charge&Drive: Elbil nu? Interaktivt seminarium ger svar på frågorna. 

–      Vattenfall: Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 och 70% mindre utsläpp. 

Vi hälsar dig som medierepresentant varmt välkommen att ackreditera dig (om du inte redan har gjort detta) för att bevaka eCar
Expo, Eriksbergshallen i Göteborg, 10-12/11.   

För ackreditering fyll i det bifogade formuläret och mejla det till lars@comvision.se 

  

Mer info på, www.ecarexpo.se. Förköp sker på Tickster.  

eCarExpo Göteborg, Eriksbergshallen, bransch, VIP, media 10/11, allmän publik 11-12/11
eCarExpo Stockholm, Nacka Strand, bransch, VIP, media 17/11, allmän publik 18-19/11   

Presschef för eCar Expo:  Lars-Ola Nordqvist, +46 70-689 11 20, lars@comvision.se    


