INVITASJON TIL PROFILGRUPPAS SOMMERAVSLUTNIG:

Tema: Framtidas

bil – ei
framtid for bilen?

Bilsenteret
20 år!

Tid: fredag 9.juni 2017 kl. 15:00 og utover kvelden
Sted: Bilsenteret Finnsnes AS
Innleder: Stig Morten Nilsen, adm.dir. i Norges Bilbransjeforbund

_____________________________________________________________________
Besøksadresse:

Postadresse:

E-post:

Hjemmeside:

Profilgruppens sekretariat, Kunnskapsparken
Finnsnes 3 etg , Bernhard Lunds vei 4, FINNSNES

Postboks 609
9306 FINNSNES

adm@profilgruppa.no

www.profilgruppa.no
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Det er i år 20 år siden Raymond og Willy etablerte Bilsenteret Finnsnes AS – noe som
seg hør og bør må markeres. Fra den spede start i 1997 på Valen med tre ansatte,
har de vokst til å bli Midt-Troms’ største bruktbilforhandler og teller i dag 14 ansatte.
Med et hjerte for bruktbiler og et stort nettverk i inn- og utland kan de med rette
kalle seg Bruktbilspesiallisten i Nord. De har i 20 år vært med på å styrke Midt-Troms’
posisjon som landsdelens sterkeste handelsregion i forhold til folketallet, da
bilbransjen er en betydelig aktør i norsk og nord-norsk næringsliv.
Profilgruppas juni-møte har fått tittelen «Framtidas bil – ei framtid for bilen?».
Innleder er Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund.
Ny, moderne og mer miljøvennlig bilteknologi er avgjørende for miljøet, noe
bilbransjen svarer på ved å bruke nærmere 1000 milliarder årlig på utvikling av sikrere
og mer miljøvennlige biler. En forutsetning for en nyere bilpark her til lands er
forutsigbare rammebetingelser for bileiere, næringslivet og bilbransjen for øvrig.
Gjennom sin solide bakgrunn fra bilbransjen vil Nilsen blant annet ta for seg miljø- og
symbolpolitikk, ny teknologi, rammebetingelser, framtidsbilen og framtida for bilen.
Etter temamøtet har vi glede av å invitere alle medlemmer til årets sommeravslutning.
Profilgruppas vårsesong vil bli avrundet på trivelig vis med grilling og mingling. I tillegg
til å feire Bilsenterets 20-årsjubileum, skal vi også takke av traineene i kull 2. Etter en
kulinarisk opplevelse iblandet et hint av tårevåte avskjeder, blir det kanskje en
overraskelse eller to.
_____________________________________________________________________

Program og agenda
Kl 15.00

Velkomst og introduksjon

Kl 15:15

Bilsenteret v/Raymond og Willy

Kl 15:45

Foredrag v/Stig Morten Nilsen

Kl 17:00

Grilling og mingling

_____________________________________________________________________
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Vi ber om påmelding til dette Profilmøtet til tirsdag 6. juni. For påmelding, gå inn på
Profilgruppa sine websider www.profilgruppa.no , klikk på den blå fanen som heter
PÅMELDING og skriv deg inn. Det går også an å kontakte sekretariatet på telefon eller
e-post adm@profilgruppa.no
Med vennlig hilsen
for Profilgruppa

Jan Fredrik Jenssen
styreleder
901 73 092

Linda Lien
programansvarlig
951 08 738

