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Congrex tecknar exklusivt ramavtal med
Regeringskansliet
Congrex blir leverantör åt Regeringskansliet i exklusivt ramavtal,
inom konferens, möten, gruppresor och event. Samarbetet startar den 1
januari 2011, genom ett avtal på två år med möjlighet till förlängning.
– Vi är mycket stolta över att motsvara Regeringskansliets högt ställda krav,
säger Lena Fletcher, vd på Congrex Sweden. Det är vårt mål och vår
förhoppning att infria deras förväntningar.
Inom Regeringskansliet förekommer många möten, konferenser och event,
såväl i Sverige som utomlands. Dessutom av olika slag och omfattning.
Regeringskansliet efterfrågade därför en leverantör med en helhetslösning
och ett komplett tjänsteutbud. Något som Congrex uppfyller, genom sin
kombination av bokningsbolag, kongressarrangör samt hotell- och resebyrå.
Nu tecknar parterna ett exklusivt ramavtal på två år, med start 2011, och
möjlighet till förlängning till 2014.
Lena Fletcher ser det nya avtalet som en bekräftelse på Congrex satsning
inom kvalitet och säkerhet:
– Vi hoppas att denna upphandling ska vara en ledstjärna för andra
organisationer, att börja ställa högre krav på sina mötesleverantörer. Detta
för att säkra kvaliteten i hela mötesindustrin.
Congrex har erfarenhet av branschen sedan 1982 och är en internationell
organisation med kontor i 11 länder. Något som medför styrka och köpkraft,
enligt Lena Fletcher.
Hon ser med förväntan fram emot det kommande samarbetet, som omfattar

ett stort antal möten per år. Uppdraget åt Regeringskansliet inkluderar allt
från att boka konferensfaciliteter till att vara ett organisatoriskt,
administrativt och kreativt stöd.
För mer information, vänligen kontakta:
Lena Fletcher
Vd, Congrex Sweden AB
Telefon: +46 8 459 66 00
Mobil: +46 708 136 062
lena.fletcher@congrex.com
www.congrex.se

Congrex organiserar konferenser och administrerar mötes-, event-, rese- och
logibokningar anpassade efter varje kunds individuella behov. Vi har sedan 1982
hjälpt organisationer och företag att genomföra lyckade möten.
Congrex Sweden AB är en del av Congrex Group, en av världens ledande
specialister på tjänster för event, konferenser, kongresser, association
management samt resor och hotellarrangemang.
Congrex Group är en helhetsleverantör med 17 kontor i 11 länder. Företaget
startade 1982 och har i dag cirka 350 anställda, varav cirka 130 har sin bas i
Sverige – i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.
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