
Fredag 2 februari 2018
Clarion Hotel Stockholm

 MRF:s Plast-, Lack- &  
Skadekonferens



Möt framtidens förändringar
Vad är det för förändringar som kommer att påverka oss? Hur snart händer det? Vart är vi på väg?  

Är vi kanske redan där? Med hjälp av dagens föreläsare får vi en inblick i framtiden  
i vår bransch och hur vi ska övervinna tveksamheter vi kanske har inför den. 
”Titta aldrig ner när du tar nästa steg. Bara den som höjer blicken  

och fokuserar på horisonten hittar rätta vägen.”
 Dag Hammarskjöld, generalsekreterare FN

Efter 2016 års lyckade avstamp är det dags igen! Passa på att besöka Autogloben den 31 januari – 1 februari 2018 – årets 
viktigaste mötesplats för fordonsverkstadsbranschens framtidsfrågor och affärsutmaningar. Här hittar du det senaste inom 
verkstadsutrustning, reservdelar och tillbehör, plåt och lack och nyheter inom däck och fälgar. Under Autogloben har MRF  
öppna seminarier med frågor om bland annat modern teknik med anledning av det paradigmskifte som branschen är inne i. 
ERBJUDANDE *) Besök MRF:s monter, se till att vi noterar det, så får du 10% rabatt på konferensavgiften på Lack- & Skadeträffen.
Läs mer på Vi möts på Autogloben 2018

Clarion Hotel® Stockholm är beläget på Södermalm 
- en stadsdel känd för sitt stora utbud av restau-
ranger, barer, shopping och gallerier. 50 meter 
från hotellet ligger T-banestationen Skanstull. 
Ytterligare 2 stationer; Globen.

CLARION HOTEL STOCKHOLM
Ringvägen 98, Stockholm.     Tfn 08-462 10 00 
Info om parkering finns på hotellets hemsida.
www.choice.se/clarion/stockholm

Konferens, middag, medföljandeprogram
ANMÄLAN SENAST FREDAG 15 DECEMBER 2017        Boka här            
Fredag 2 februari start 08:30, registrering och kaffe. Konferens 09:30–17:00. 
Konferensavgift per person inkl. lunch, kaffe: MRF-medlem 2500 kr. Ej medlem 3250 kr. 
BOKA TIDIGT RABATT 300 kr före 15/11.  ERBJUDANDE se nedan *)

Program för medföljande MRF-medlem 800 kr. Ej medlem 950 kr.

Fredagen avslutas med bankettmiddag samt underhållning och dans.  Under kvällen delas utmärkelser ut för  
bästa skadeverkstad, billackeringsverkstad och företag som utmärkt sig inom bilplastreparationer samt vinnarna  
av försäkringsbolagsenkäten.

Bankettmiddag, enhetspris 1690 kr. Moms tillkommer på samtliga priser.

Boende
RUM BOKAS ENDAST PÅ DENNA WEBBADRESS OCH SENAST 15 DECEMBER. 
Klicka här för boende
Tillgång till rum eller pris garanteras ej om bokning görs på annat sätt eller efter detta datum!  
Har ni frågor kontaktar ni hotellets gruppbokning på telefon 08-462 10 20 
eller e-mail: coordinator.stockholm@choice.se 

Ankomst 1 eller 2 februari och avresa 3 februari. (Ett fåtal rum från 31 januari).
Rumspriser onsdag och torsdag natt 1595 kr enkelrum, 1795 kr för dubbelrum.
Pris fredag natt 1395 kr enkelrum, 1595 kr dubbelrum. 
Priser per standardrum och natt, inklusive frukost och moms.

MRF monter  nr E 16        Arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med FVU MRF och DRF

https://www.mrf.se/vi-mots-pa-autogloben-2018/
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/stockholm/clarion-hotel-stockholm/
https://www.mrf-bokning.se/boka/evenemang/mrf-s-plast-lack-skadekonferens-2018
https://www.nordicchoicehotels.se/mrfs-plast-lack-skadekonferens-2018/
mailto:coordinator.stockholm%40choice.se?subject=MRF%3As%20Plast-%2C%20Lack-%26%20Skadekonferens
 coordinator.stockholm@choice.se  


REGISTRERING OCH KAFFE 
Välkommen att registrera dig, ta en kopp kaffe och kanske en smörgås.

KONFERENSEN STARTAR  - Urban Magnusson, ordf. MRF:s lack- & skadestyrelse

MRF MEDLEY, INFO 2017  - Jan Olvenmo och Tommy Letzén, MRF
Vi informerar om MRF-året 2017 och blickar även framåt.

FRAMTIDENS ROLLER PÅ VERKSTADEN   
- Louise Westman, Per Fredriksson, Kia Motors Sweden AB 
Hur ser bemanningen ut på en verkstad i framtiden?

DIGITAL BILBÄRGNING  - Mats Nilsson, Assistancekåren Sweden AB
För Assistancekåren är framtiden redan här med bl.a. digital kundinformation och ett helt nytt verkstads-
register till hjälp för bärgarna om krav och önskemål från främst försäkringsbranschen.

RÄTT KOMPETENS, RÄTT PERSON, RÄTT TIDPUNKT - Martin Altås, Car-O-Liner Group AB
Hur viktigt detta är och vad man måste beakta, ska Martin, som arbetar globalt med certifiering och  
utbildning inom Car-O-Liner Academy, berätta för oss. Vem ska egentligen bestämma och ställa krav  
på vilken kompetens den anställde behöver? 

KVALITETSSÄKRA SKADEPROCESSEN, IDAG OCH I MORGON    
- Mattias Knutsson, Volkswagen Group AB
Mattias berättar för oss om arbetet med att ta ett helhetsgrepp om kvalitén för deras certifierade skade-
specialister. Dessutom om anpassningar för att framtidssäkra skadeverkstaden gällande digitalisering, 
komplexare karosser med nya material, elbilar och annan ny teknologi.

LUNCH

HUR HANTERAR VI FRAMTIDEN PÅ VERKSTADEN?  - Johan Pettersson, Toyota Sweden AB
Som verkstadsutvecklare kommer Johan att beröra komplexiteten med dagens reparationer med hänsyn 
till teknik, reparationsmetoder och vikten av utbildad personal med kännedom och kunskap. 

ERT VARUMÄRKE SOM ARBETSGIVARE  - Jennifer Erdtman, Klöver Dam Marknadsbyrå AB
Jennifer är marknadsstrateg och föreläsare och har själv en bakgrund inom fordonsbranschen.  
Hon kommer att ge er verktyg så att ni blir attraktivare som arbetsgivare och kan rekrytera enklare.

ATTRAKTIV SKOLA, ATTRAKTIV BRANSCH  - Anette Norinder, Transportföretagen 
Anette arbetar som utvecklare för utbildning och arbetsmarknad i motorbranschen. 
I de projekt hon leder och medverkar i är målsättningen att öka kvalitén på gymnasieutbildningen.

KAFFE

INGENTING ÄR OMÖJLIGT  - Thomas Fogdö
Thomas Fogdö var tidigare utförsåkare i Sveriges alpina landslag och vann världscupen i slalom 1993.  
I februari 1995 hände något som dramatiskt förändrade Thomas liv.

VEM ÄR NOMINERAD?
Information om nomineringar till utmärkelser för bästa skadeverkstad, billackeringsverkstad och  
företag som utmärkt sig inom bilplastreparationer samt vinnarna av försäkringsbolagsenkäten.

KONFERENSEN SLUTAR

DRINK OCH MIDDAG MED UNDERHÅLLNING OCH DANS
Prisutdelning till vinnarna av de nominerade företagen samt några överraskningar.
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