
Olika medlemskap Kvalitet OnLine - livsmedelsnätverk
DIGITALT NÄTVERK 

med webbinar! ERBJUDANDE
HAR MEDLEMSKONTO I 

WORKPLACE ÄR MEDLEMSFÖRETAG

SE NEDAN VAD SOM INGÅR I SAMTLIGA MEDLEMSKAP

 Välj en digital 

grupp - VALBAR

HÅLLBARHET FÖR 

LIVSMEDELSBRANSCHEN 

gäller 1 juni - 30 nov 

2020

Har personligt 

medlemskonto!

Ny deltagare från 

medlemsföretag

PRIS 800 kr/mån 450 kr/mån 200 kr/mån 450 kr/mån NY MEDLEM! 0 kr/mån 200 kr/mån

9600 kr/år 5400 kr/år 2400 kr/år 5400 kr/år gäller gäller gäller

Premium - 

Kvalitet OnLine 

Livsmedel

Digitalt 

premium - 

Kvalitet OnLine 

Livsmedel

Digitalt - 

Kvalitet OnLine 

Livsmedel

Digitalt  Kvalitet OnLine 

Livsmedel -   Hållbarhet

1 juni - 30 nov -

tot.pris 1990 kr
GRATIS - 1 juni - 30 nov

1 juni - 30 nov - tot.pris 900 

kr

Innehåll i medlemskap

3 årliga fysiska 

nätverksträffar & 

nätverka digitalt 
Nätverka digitalt

Digitalt nätverk - 

välj en av  - 

VALBAR GRUPP 

nedan!

Digitalt nätverk - HÅLLBARHET - 

onlinemöten 4 st aug- nov med 

workshop!

Målgrupp
Kvalitets & 

hållbarhetsansv

Kvalitets & 

hållbarhetsansv Öpper för alla Öpper för alla

Deltaga nätverksträffar  

lokalt- välj en av : Malmö- 

Stockholm - Göteborg - Kalmar - 

Kristianstad - Helsingborg 3 st per år
prova på 1 gång - i mån 

av plats

Kvalitet OnLine 

informerar - senaste nytt 

Rundvandring i produktion - 

alltid om möjligt

Tillgång till material från 

temat på nätverksträffar - 

zoom-möte  ex. mallar

material från vald  

gruppen

Material från hållbarhetsgruppens 

olika TEMAN

Diskussionsforum - ställ 

din fråga till 

nätverkskollegor

gruppens tema
Nätverksmedlemmar i 

Hållbarhetsnätverket

Exporterar till USA VALBAR GRUPP

Fråga experterna - 

Livsmedel VALBAR GRUPP

DIGITALT NÄTVERK  
Du som medlem i ett digitalt nätverk får en inbjudan via 
medlemsportalen Workplace  till kommande inplanerade 
webinar. I inbjudan finns all information samt en länk som 
tar dig till webinaret. Vi använder idag verktyget Zoom för 
våra webinarer. Syftet med dessa webinarer är att enkelt 
kunna ta del av intressanta presentationer, inspireras, och 
effektivisera/stödja ditt arbete med miljö och 
hållbarhet.. Efter varje webinar läggs alla presentationer 
upp i medlemsportalen , som sedan är tillgängligt för alla 
medlemmar i gruppen.  

 
Alla priser är i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms. Medlemskapet har ingen bindningstid. Konsulter och leverantörer 
har ej tillgång till våra nätverksgrupper. 
 

Prislista gäller from 1 juni 2020  

Ingår i samtliga medlemskap i Kvalitet OnLine 
    
- Chatt för en och en kommunikation 
- Ställ din fråga till dina nätverkskollegor i din grupp 
- Kvalitet OnLine Storträff - rabatt & förtur 
- Onlinemöten/Livemöten 
- Rabatt på utbildningar 
- After Work   
- Utbildningar- rabatt arrangerade av Kvalitet Online 
  


