
 

Inbjudan till föreläsning ”Framtiden är här, hur digitala fiskekort förenklar” 

Kom på en inspirerande föreläsning den 22:e Mars 2014, som arrangeras av iFiske i samverkan med Sveriges 

fiskevattenägareförbund. Vi vill visa er hur enkelt det är att modernisera och effektivisera fiskekortshanteringen.  

Passa samtidigt på att besöka Sportfiskemässan som årligen lockar över 12 000 fiskeintresserade besökare! 

Tittar vi tillbaka de senaste 50 åren eller kanske mer så har fiskekorten sett ut på samma sätt. Vi har betalat med 

kontanter och fått en liten färgad papperslapp i handen - och detta bara under förutsättning att vi har hittat till en 

återförsäljare och denna har öppet. Kontroller har skett via pärmar och listor, och varje år får föreningens 

ekonomiansvarig slita med att sammanställa bokslutet. I och med att de digitala fiskekorten har gjort sitt intåg har 

hela kartan ritats om och vi kan få en otroligt mycket enklare försäljning, hantering och uppföljning.  

Vad är ett digitalt fiskekort? Hur kontrolleras det? Vilka fördelar får man? Hur köper man ett? Hur är säkerheten? 

 TID: 14:00-14:45 (45 minuter) Lördagen den 22 Mars. 

 PLATS:  Konferenslokal E5 på Sportfiskemässan i Kista, Stockholm. (Se http://www.sportfiskemassan.se/) 

 PRIS:  Seminariet är helt kostnadsfritt. Inträde till sportfiskemässan tillkommer. 

 VEM ÄR DU?  Inbjudan gäller alla föreningar, journalister och privatpersoner som är intresserade eller bara 

nyfikna på ämnet. Du är kanske verksam inom ett fiskevårdsområde eller liknande, eller driver en verksamhet 

runt sportfiske/turism, och vill se hur den nya typen av fiskekort kan förenkla för er.  

 FÖRELÄSARE:  Thomas Abrahamsson grundade iFiske och är ansvarig för den tekniska 

utvecklingen på företaget. Han brinner både för sportfiske och för att bygga lättanvända system. 

 ÖVRIGT: Vi bjuder på kaffe och kaka. Vi kommer att dela ut presentationsmaterialet i tryckt form 

samband med seminariet. 

 ANMÄLAN: Ingen anmälan nödvändig. 

 Tveka inte att kontakta oss på iFiske om du har några frågor på info@ifiske.se eller 013-73330.  

 

Välkomna lördagen den 22 Mars kl 14:00 i konferenslokal E5 på Sportfiskemässan i Kista!  
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