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Hjärtligt välkommen till Västerås och 

releasefest för CombiLab 7.0! 
 

EnviLoop bjuder härmed in dig att delta i en presentation av 

nya CombiLab 7.0 – den största förändringen av systemet på 

15 år. Vi kommer också att presentera en ny tilläggsmodul till 

CombiLab som ökar möjligheterna med systemet!  

Under dagen kommer det även ges tillfälle till att ställa 

frågor, komma med kritik, förslag till förbättringar och delta i 

diskussioner kring aktuella projekt som rör 

rapporteringssystem.  

Samtliga återförsäljare av CombiLab kommer att delta under 

dagen och vi utlovar förmånliga erbjudanden. Om du fyller i 

talongen nedan och tar med den till träffen, så deltar du i 

utlottningen av en fri uppgradering till CombiLab 7.0 

Vi ser fram emot en givande dag med intressanta möten och 

diskussioner, samt en trevlig kväll med mat och dryck i gott 

sällskap! 

Välkommen att delta på en intressant och givande dag i miljö- 

och energirapporteringens tecken! 

Program för dagen: 

09.30 - 10.00 Samling och fika  

10.00 - 12.00  ”Mr CombiLab” , Alf Karlsson, EnviLoop, presenterar 

nyheterna i CombiLab 7.0 samt den nya tilläggsmodulen 

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 14.00 Jimmie Andersson, EnviLoop, visar funktion och fördelar 

med att använda CombiLab i praktiken 

14.00 - 14.30 Fika 

14.30 - 16.30 Gruppdiskussion om vad som är bra och dåligt med 

CombiLab samt förbättringspotential 

Ca. 17  Transport till centrum 

18.30-  Bowling och middag på STRIKE  



Tid och plats: 

25 oktober 2012 

EnviLoop:s kontor i Västerås på Divisionsgatan 12, 

vägbeskrivning: http://www.enviloop.se/kontakt/ 

Avgift: 

Gratis, dock begränsat antal platser(max 2 pers./företag), så först till kvarn gäller! 

Hotellförslag: 

Elite Stadshotellet Västerås, tel. 021-10 28 00 

Anmälan: 

Anmälan kan göras via epost: joakim.blomster@enviloop.se, telefon 021-10 56 46, 
eller vanlig post: EnviLoop AB Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås  

Använd talongen som finns nedan, eller ange i ett mail eller brev ditt namn och 
företag, vilken CombiLab-återförsäljare du brukar ha kontakt med, samt ev. 

önskemål om kost (ex. vegetarian, allergier).  

Sista anmälningsdag: 

15 okt 2012 

 

Klipp av ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Anmälningsformulär 

Namn: ________________________________________________________________________ 

Företag: ______________________________________________________________________ 

Någon allergi/vegetarian?:_____________________________________________________ 

Vilken återförsäljare har ni av CombiLab?_______________________________________ 

 

 

 

 

 

  



Klipp av och ta med till träffen----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vad är det bästa med CombiLab? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Vad är dåligt med CombiLab? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Vad saknar du i CombiLab? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Vad saknar du i din kontakt med din leverantör av 

CombiLab? 

_____________________________________________________ 

 

 

Namn: ______________________________________________ 

Företag: ____________________________________________ 


