
19–20 Mars 2017 

BOKA INNAN  
12/2 – HELT UTAN 

KOSTNAD!*
Läs mer på sidan 4–5

INBJUDAN



Servicehandelsdagarna är branschens viktigaste evenemang och absolut 
största  mötesplats och mässa för kunskap, i ation och bra affärer 
Servicehandelsdagarna är en mångårig tradition som vi både är glada för och stolta över. Stolta och 
glada för att vi får möjlighet att träffa dig och våra andra kunder tillsammans med över 120 leverantörer 
och samarbetspartners. Här träffas vi och gör affärer på årets häftigaste mässa. Vi inspireras av varandras 
kunskap och erfarenheter och vi får koll på aktuella branschfrågor och trender. 

Vi vill höra vad du tycker! Kom och berätta för oss om dina tankar och idéer kring din verksamhet och 
vårt samarbete. Allt för att vi ska utvecklas och kunna göra ännu bättre affärer tillsammans och se till 
så att vi även i framtiden har livskraftiga service- och närbutiker i hela Sverige.

Varmt välkommen till Göteborg och Svenska Mässan/Gothia Towers den 
19–20 mars och Axfood  Närlivs Servicehandelsdagar 2017!

SÖNDAG DEN 19 MARS 
10.30 – 15.00 Incheckning.
11.30 – 14.00 Lunch i Restaurang Estrad.
11.00 – 17.00 Mässan öppen, Hall A + B.
15.15 – 16.15  Föreläsning: ”Att jobba tillsammans” med 

Janne Bylund. 
18.45 – 20.00 Mingel med utdelning av priser.
20.00 – 23.00  Galamiddag med underhållning i Kon-

gresshallen. Värdpar: Janne Bylund och 
Anna-Lena Björklund.

22.45 – 02.00  Nattklubb: Kvällen fortsätter med dans till 
DJ och livemusik med husbandet  Absolut 
Pop (kända från bl a Let’s Dance och 
Sommar krysset) och Alcazar.

00.00 – 02.00 Nattmat.

MÅNDAG DEN 20 MARS
06.30 – 10.00 Frukost.
07.00 – 07.30 Morgonpromenad i Göteborgs innerstad.
08.00 – 16.00 Mässan öppen, Hall A + B.
09.00 – 10.00  Föreläsning: ”Trendspanarens manifest” 

med Göran Adlén. 
11.15 – 13.15 Lunch.
12.00 – 13.15 Lunchföreläsning om hållbar utveckling.
13.30 – 14.45  Interaktivt branschseminarium: ”Var är vi 

och vart är vi på väg?”.
14.45 – 15.00  Sammanfattning av Servicehandelsdagarna 

2017, Eva Pettersson, vd Axfood Närlivs.
15.00 – 16.00  Interaktiv tipspromenad på mässan: ”Tävla 

om varor till ett värde av 10 000 kr”.

Alcazar, en av Sveriges mest populära disco- och dansgrupper, underhåller på scenen när kvällen fortsätter med dans till  
DJ och livemusik.

PROGRAM



MÄSSERBJUDANDEN
På mässan finns över 120 leverantörer och samarbetspartners på plats för 
att ge dig tips och inspiration och göra affärer. Här är några exempel på 
alla oslagbara mässerbjudanden som du kommer att kunna ta del av:

En nyhet för i år är att vi kommer skänka överblivna varuprover från leverantörer till Matmissionen som Axfood är 
medgrundare till. Matmissionen i Veddesta gör det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att handla 
mat till reducerat pris. Levereras vecka 17, 19 och 22.

Mars Stycksaker 43-57g 

299
/st

(vid köp av 1/4pall Mix 928st)

Marabou Mjölkchoklad 200g 

1295
/st

(vid köp av minst 10 
kolli eller 1/2pall)

Carlsberg Öl 3,5% 6-pack 126st 

4290
/st

(vid köp av 1/2pall 126st)

OLW Chips & Cheez 
324st 160-175g 

750
/st

(vid köp av mixpall 324st)

Cloetta Kexchoklad 60g 

375
/st

(vid köp av 1/4 eller 
1/2pall). Kollipris 3,95/st.



BOKA NU – HELT 
UTAN KOSTNAD!
Du är särskilt inbjuden till Servicehandelsdagarna 2017, vilket innebär att du till 
och med den 12 februari kan boka dygnspaket eller dagpaket helt utan kostnad. 
Observera att åldersgränsen på mässan och galamiddagen är 16 år. Alkohol under 
middagen serveras till de över 18 år.

DYGNSPAKET 
INKL ÖVERNATTNING OCH GALAMIDDAG MED UNDERHÅLLNING
I dygnspaketet ingår transfer tur och retur med tåg/buss från utvalda avreseorter (se vilka avresorter som gäller när du 
bokar), alla måltider, plats i dubbelrum på Gothia Towers, seminarier och föreläsningar enligt program (se sidan 2). 
Självklart ingår också entré till mässan där du kan göra riktigt bra affärer. Dessutom ingår deltagande på Galakvällen 
med trerätters middag, vinpaket och underhållning samt senare på kvällen nattklubb.

* Gäller för en person per kundnummer vid bokning senast den 12 februari.
Övriga personer betalar 995 kr/person. Enkelrumstillägg 495 kr/person.

GALAMIDDAGENS TRERÄTTERSMENY
FÖRRÄTT Lättrökt laxrygg, forellrom, soyamajonäs, ponzusallad, sesampicklad gurka och rostade sesamfrön 
VARMRÄTT Örtstekt kalvrygg, potatiskaka, bakad champinjon, syrlig kål, rökt silverlök och smörad portersky 
DESSERT Créme Brulée 
DRYCK Vinpaket med utvalda viner och kaffe

Janne Bylund och Anna-Lena Björklund är galamiddagens värdpar och underhållare tillsammans med husbandet Absolut 
Pop. Janne får du också lyssna till i föreläsningen ”Att jobba tillsammans” på söndag den 19 mars.

DYGNS-
PAKET
0:-*

GALAMIDDAG MED UNDERHÅLLNING
Kvällens värdpar och underhållare är programledaren, föreläsaren och komikern Janne Bylund och sångerskan 
Anna-Lena Björklund. På scenen har Janne och Anna-Lena sällskap av husbandet Absolut Pop, kända från bland 
annat Let’s Dance och Sommarkrysset. Janne får du också lyssna till under föreläsningen ”Att jobba tillsammans” på 
söndag den 19 mars.



BOKA TIDIGT RABATT!
DAG-

PAKET
0:-*

DAGPAKET 
SÖNDAG ELLER MÅNDAG INKL LUNCH, MÄSSA, 
SEMINARIER OCH FÖRELÄSNING
Dagpaketet är för dig som vill besöka evenemanget en av dagarna. Söndag eller 
måndag, du väljer det som passar dig bäst. I dagpaketet ingår lunch, seminarier och 
föreläsning enligt program (se sidan 2) och självklart ingår också entré till mässan 
där du kan göra riktigt bra affärer. 

* Gäller för en person per kundnummer vid bokning senast den 12 februari.
Övriga personer betalar 95 kr/person.

SÅ HÄR BOKAR DU
Som särskilt inbjuden till Servicehandelsdagarna 2017 kommer du under de närmaste dagarna att få en personlig 
inbjudan till din e-post. I den inbjudan kommer det att finnas en direktlänk till online-bokningen. Så det enda du 
behöver göra, för att kunna ta del av erbjudandet med dygns- eller dagpaket utan kostnad, är att klicka på länken för 
att komma till online-bokningen.

SUPPORT OCH TELEFONBOKNING
Om du skulle få problem med länken till online-bokningen, ring vår support på tfn 021-41 00 25. På samma nummer 
kan du också få hjälp med att boka önskat paket, men då tillkommer en bokningsavgift på 200 kr.

I föreläsningen ”Trendspanarens manifest”, 
måndag 20 mars, får du lyssna på Göran Adlén 
som är en av Sveriges i särklass mest anlitade 
föreläsare. 

På årets största mötesplats med över 120 leverantörer och 
samarbets  partners träffas vi och gör affärer tillsammans.



FÖRELÄSNINGAR
SÖNDAG 19 MARS KL 15.15 – 16.15

”ATT JOBBA TILLSAMMANS” 
MED JANNE BYLUND 
Möt programledaren, föreläsaren och komikern Janne Bylund i en underhållande föreläsning 
om konsten att jobba tillsammans. Hur svårt kan det egentligen vara? Föreläsningen handlar 
om vikten av att berömma varandra, skaffa sig självförtroende och hur man kommunicerar med 

medarbetare, kunder och chefer. Detta leder till större trygghet på jobbet, allt blir roligare och alla säljer mer. Magi? 
Nej, sunt förnuft, påstår Janne Bylund i en av Sveriges absolut mest underhållande föreläsningar!

MÅNDAG 20 MARS KL 09.00 – 10.00

”TRENDSPANARENS MANIFEST” 
MED GÖRAN ADLÉN
En skräddarsydd föreläsning för servicehandeln med en av Sveriges i särklass mest anlitade 
föreläsare. Idag lever vi i en värld av extrema förändringar där det hela tiden gäller att vara 
uppmärksam, vaken och ha en förmåga att fatta snabba beslut. Föreläsningen ger en bild av 

hur framtiden kan komma att se ut. Du får inget facit och du behöver inte hålla med, bara du reflekterar och agerar 
på hur du tror framtiden kommer att bli.

SEMINARIER OCH  
ÖVRIGA AKTIVITETER

MÅNDAG 20 MARS KL 12.00 – 13.15

”HÅLLBARA OCH LÖNSAMMA BUTIKER,  
IDAG OCH I FRAMTIDEN” 
Inspireras av Åsa Domeij, Axfoods hållbarhetchef, under ett lunchseminarium där närodlad mat 
serveras. Konkreta tips på vad en butik kan göra för att vara både hållbar och lönsam. Vilket 

sortiment efterfrågar konsumenterna idag och imorgon – eko, närodlat, vego? Hur kan man kombinera hållbar drift 
i butik och lönsamhet?

MÅNDAG 20 MARS KL 13.30 – 14.45
Interaktivt seminarium: ” Servicehandeln – var är vi och vart är vi på väg?”
Här får du möjlighet att interaktivt ge sina synpunkter på var branschen är på väg och hur vi tillsammans kan utveckla 
en bransch som står inför stora utmaningar.

MÅNDAG 20 MARS KL 14.45 – 15.00
Avslutningsord från Eva Pettersson, vd Axfood Närlivs.

MÅNDAG 20 MARS KL 15.00 – 16.00
Interaktiv tipspromenad på mässan: ”Svara på frågor och tävla om varor till ett värde av 10 000 kr”.



Vad kul att du kommer till Göteborg på Servicehandelsdagarna, branschens viktigaste 
evenemang och största mötesplats. Det här vill du inte missa!

Servicehandelsdagarna är ett utmärkt tillfälle för alla butiker inom kedjan att träffas och 
tillsammans utbyta erfarenheter, inspireras av varandra och ta del av information. I år har 
vi ett ännu vassare upplägg, vad sägs om:

HANDLAR’N PÅ MÄSSAN
Under dagarna kommer vi prata mycket om sortiment i vår monter och alla som är på plats kommer få en butiksunik 
pärm där du ser hur just ditt sortiment är i förhållande till det rekommenderade sortimentet. Matnyttig information 
som förmodligen kan ge ökad lönsamhet.

ÅRSMÖTE 
På söndagen den 19 mars är det årsmöte för Handlar’n. Här kommer vi bland 
annat prata om framtida förändringar som planeras kring våra konsument-
priser, utvecklingen inom kedjan samt val av handlarrådet. Kom hit och lyssna, 
ställ dina frågor och påverka vår gemensamma framtid.

PRISUTDELNING
Innan galamiddagen på söndagskvällen samlas alla Handlarn-butiker för ett 
gemensamt mingel där vi utvecklat prisceremonin och har hela fyra priser att 
dela ut, så det blir mycket att fira! Mer info hur du kan bli vinnare hittar du 
på intranätet.

ANMÄL DIG TIDIGT!
Om du anmäler dig innan den 31 januari så är du med i utlottningen av en uppgradering av ditt hotellrum till Upper 
House på Gothia Towers. Kolla in detta på: http://upperhouse.se/hotell



Avsändare: 
Axfood Närlivs
Box 1742
701 17 Örebro


