
Stockholm 2017-10-18              

PRESSINBJUDAN OCH ACKREDITERING ECAREXPO
Eriksbergshallen, Göteborg 10-12/11 och Nacka Strand, Stockholm 17-19/11   

Alla nyheter och expertseminarier om elbilar, hybrider, laddning
på Nordens största elbilsmässa
Välkommen till framtiden, den andra upplagan av Nordens största elbilsmässa, ”eCarExpo”, i Göteborg 10-12/11 och Stockholm
17-19/11. eCar Expo samlar huvuddelen av marknadens alla laddbara bilar under ett enda tak, och det senaste i laddteknik och
elförsörjning. Här får besökaren en samlad bild av marknaden, och kan dessutom provköra flera av marknadens elbilar.
Dessutom finns en rad utställare med elcyklar, skotrar och lekfordon på plats 

Premiär för bl a nya Nissan Leaf och fler nya supermiljöbilar, bil- och elbranschen visar upp sina framtidsprodukter, besökare får provköra
elbilar och cyklar, nya effektiva lösningar för elbilsladdning, och experter ställer politiker till svars för skatte- och bilpolitik. 

Konferensdelen, med information och debatt för både bransch och konsumenter, var mer än fulltecknad förra året. Den utvecklas i år med fler
seminarier och större lokaler:

–      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 för att bevaka eCar Expo och inbjuder till vår
presslunch 10 november kl 12.00 i Eriksbergshallen, Göteborg, och 17 november kl 12.00 i Nacka Strand, Stockholm. 

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

  

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

eCarExpo Göteborg i Eriksbergshallen öppnas för bransch och inbjudna VIP-gäster den

           10 november, och för allmän publik den 11-12 november.  

eCarExpo Stockholm i Nacka Strand öppnas för bransch och inbjudna VIP-gäster den 17

           november och allmän publik den 18-19 november.  

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

Bilaga: 


