Årsmøde 2017
Invitation til Dansk Elbil Alliances årsmøde
ONSDAG 15. NOVEMBER 2017 FRA 12-17

Se den nye Nissan Leaf og Hyundai Ioniq, mød
hele den danske elbilbranche og bliv opdateret
på de mange nye elbiler, der er på vej.
Hvornår kører små elbiler 500 km på en opladning? Hvad skal der til for at få
Danmark tilbage på elbilsporet? Er Danmark klar, hvis elbilen pludselig får et
gennembrud og vi får mange flere elbiler?

Kom og mød nye samarbejdspartnere, få ny viden fra andre i branchen, diskutér
med vigtige beslutningstagere og få svar på dine spørgsmål.

I år kan Dansk Elbil Alliance præsentere to interessante nye elbiler ved vores årsmøde.

PROGRAM

Nissan viser den helt nye Nissan Leaf
frem. Den nye Leaf leveres først til
kunderne næste år, men du kan være
blandt de første i Danmark til at sparke
dæk på bilen.

12:10-12.30 // Tale ved Erhvervsminister
Brian Mikkelsen

Det vil også være muligt at se Hyundai
Ioniq, som har været til salg siden juni
2017.

Renault v/Anders Gadsbøll

Både før og efter årsmødet er der tid
til at møde gamle kollegaer, politikere
og til at få nye kontakter inden for
branchen.
TID //
Onsdag den 15. november kl. 12.0017.00
STED //
Mogens Dahl Koncertsal, Snorregade
22, 2300 København S

12:00-12.10 // Velkomst
v/ formand Henrik Rasmussen

12:30-13.30 // Nye elbiler på vej
Nissan v/Steffen Nederby Høy

Hyundai v/Thomas Haslund
Jaguar v/Sørn Hyltoft
13:30-14.10 // Elektrisk tung transport
Mercedes v/Mikael Voigt
Banke Electromotives v/Philip Baxter
14.10-14.30 // Pause
14:30-14.50 // Recharge your batteries. High
Power Fast Charging v/Marie Kristine Schmidt , Clever

14:50-15.10 // Hvordan forbereder vi Danmark til
elbilens gennembrud v/Lærke Flader, DEA

15:10-16.00 // Politikernes bud på hvordan
transporten gøres grøn.
PRIS OG TILMELDING//
Deltagelse er gratis, tilmelding til Søren
16.00-17.00 // Networking og snacks
Jakobsen: sja@danskenergi.dk

