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Årets Jubileumsseminar 2017 er lagt til Scandic Fornebu. Den ga oss en
perfekt atmosfære i fjor og vi ser frem til at den igjen skal kaste glans
over vårt Jubileumsseminar.
Vi håper dere vil benytte denne anledningen til å bli med og feire
Dermanor, en Kick-off for dine ansatte, mingling med kolleger, masse
faglig påfyll og motivasjon.
Årets nyheter fra alle våre serier vil bli presentert fra scenen, under
workshops eller på våre stander. Vi kommer til å vise alle nyheter og
julegaver fra et stort og lekkert messeområde!
Nytt av året er vår kundeservicestand. Her vil dere kunne spørre om alt
dere lurer på i løpet av disse to dagene!
Vi har satt sammen et inspirerende og faglig program hvor Tommy
Steine avslutter lørdagen med et innlegg som både er tankevekkende og
humoristisk.
Jubileumsmiddag lørdag kveld!
Lørdag kveld vil det bli en stor Jubileums middag. Vi ønsker å
feire Dermanor 30 år med glitter og stas, så ta frem det du har
og pynt deg i stil med Jubilanten! Ta på deg noen gulleffekter og
finn frem danseskoene - for her blir det dans og underholdning
utover hele kvelden med live-bandet Petter Aagaard &
Housequake og Tommy Steine!
Vi gjentar suksessen fra i fjor og kårer i tradisjon tro, Årets
Hudterapeut. Dette vil skje under Jubileumsmiddagen på lørdag!
Vi ser frem til noen fine dager med dere på vårt Jubileumsseminar.
Hilsen alle oss i Dermanor
PS! De 20 første som melder seg på vil få en flott gave!

Program
Lørdag 16. september
Kl. 10.00 Registrering		

Standene er åpne

Kl. 11.30 Lunsj			

Standene er åpne

Kl. 12.30	Åpning av Jubileumsseminaret 2017 v/Reidun Wang og
Henning Nielsen
kl. 13.00	Nyheter og trender innen makeup
v/Lee Etheridge International Education Director &
Brand Ambassador, bareMinerals
Kl. 14.00 Foredrag av hudlege Henning Stang
Kl. 15.00 Pause			

Standene er åpne

Kl. 16.30 Lykkebobler med SURPRISE v/Tommy Steine!
Kl. 17.30 Dagen avsluttes
Kl. 19.30	Servering av bobler i messeområdet m/kåring av Årets
Hudterapeut 2017!
Kl. 20.00	Jubileumsmiddag med kåring av Årets Hudterapeut 2017!
Underholdning og dans til live-bandet
Petter Aagaard & Housequake og Tommy Steine!
Kl. 02.00 Baren stenger

Søndag 17. september
Kl. 09.00 Standene er åpne
Kl. 10.00	Fagtema sensitiv hud v/Tracy May-Harriot og
Svea Linn Fagerstrøm
Kl. 11.30 Lunsj			

Standene er åpne

Kl. 12.30 Workshop 		
Kl. 12.30 – 13.00
Kl. 12.30 – 13.00
Kl. 12.30 – 13.00

Standene er åpne
Elemis		
1. etasje
Matis		
2. etasje
bareMinerals 2. etasje

Kl. 13.15 – 13.45
Kl. 13.15 – 13.45
Kl. 13.15 – 13.45
Kl. 13.45 Pause			

Elemis		
Matis		
bareMinerals

1. etasje
2. etasje
2. etasje

Standene er åpne

Kl. 14.00	Alf Inge Cleve-Stiansen med verdifulle erfaringer fra
fokusklinikk og hvordan små justeringer kan gjøre deg
lønnsom -– også i fremtiden!
Kl. 15.30 Oppsummering og avslutning av Jubileumsseminaret 2017!
Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme småjusteringer i programmet.

Praktisk informasjon
Scandic Fornebu, Martin Lingesvei 2, 1364 Fornebu.
www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-fornebu
Seminar priser
2 dagers seminar: Lørdag 16. og søndag 17. september kr 2195,Inkluderer lunsj, pause-snacks, ettermiddags-buffe begge dager og
tre retters jubileumsmiddag på kvelden m/underholdning og dans
til live-band.
Hvis du mot formodning ikke ønsker å være med begge dager, så
koster det kr 990,- pr dag.

Hvordan melder jeg meg på?
Meld deg på via vårt kurspåmeldingssystem på
www.dermanor.no.
Påmeldingsfrist fredag 14. juli.

Hvordan booker jeg overnatting?
Vi har reservert et vist antall rom på Scandic Fornebu.
Disse rommene holdes til 11. august! Etter dette kan vi ikke
garantere for rom. Vi har gjort en spesialavtale med hotellet og fått
følgende flotte priser:
Overnatting i enkeltrom
Overnatting Dobbeltrom
Overnatting Trippelrom
Overnatting 4-mannsrom

kr 1090,- Per rom, inkl. frokost
kr 1290,- Per rom, inkl. frokost
kr 1490,- Per rom, inkl. frokost (begr. ant.)
kr 1690,- Per rom, inkl. frokost (begr. ant.)

Ønsker dere å booke rom ring direkte til Scandic Fornebu på tlf.
21 05 70 00 og oppgi koden BDER150917 for å få avtalepriser.
Hvordan kommer jeg meg til Fornebu?
Fornebu er lett tilgjengelig fra både nord, sør, øst og vest. Lysaker
er knutepunktet enten du kommer med fly, tog bil eller buss.
Kommer du med fly fra enten Torp eller Gardermoen – ta toget til
Lysaker og buss ut til Fornebu (5 min.)
Kommer du med bil følg skiltene ut til Fornebu forbi Telenor
Arena deretter er det skiltet til Scandic, ta til venstre rett etter Shell
-stasjonen. Parkeringsgarasje på hotellet.
Kommer du med tog til Lysaker, ta buss fra Lysaker til Fornebu.
De går ca hvert 10 minutt og tar 5 minutter ut.

