BusinessForum Industri – Framtidens logistik
för industrin med Volvo Cars
Att världen utvecklas i snabb takt är ingen nyhet. I den
fjärde upplagan av BusinessForum Industri kommer vi att
fokusera på framtidens logistik. Digitalisering, nya
handelsrutter och ny teknik gör att förutsättningarna hela
tiden förändras. Hur kommer framtidens logistiska lösningar
att se ut för industrin?
Dagen kommer att behandla såväl megatrender, nationella
strategier och konkreta exempel på lösningar för såväl
intern logistik som handel med Kina.
Kina, One Belt, One Road
Dåtid, nutid och framtid
Roger Mattsson, Tradelane Manager China – Sweden , Geodis
Freight Forwarding
Trender i transportsystemet, Trafikverkets
omvärldsanalys 2018
Vilka är megatrenderna som förändrar samhället och vilka
är trenderna i transportsystemet?
Christer Hårrskog, Strateg/Chief Strategist, Trafikverket
Framtids koncept för godshantering
Med utgångspunkt från digitalisering, förarlösa koncept,
fossilfri drift, integrerad service och innovativ industri design
är Kalmars vision för framtidens container, trailer och
material hantering något som både inspirerar och utmanar.
Dan Pettersson, Senior Vice President Kalmar Mobile
Equipment, Cargotec Sweden AB
Självkörande lastbilar-redan en verklighet
I Jönköping testar man förarlösa lastbilar på allmän väg i ett
projekt med Einride och DB Schenker
Pierre Olsson, Head of Corporate Communications , DB
Schenker
Framtidens Elvägar, projekt E22
Vad händer med elvägsprojektet på E22:an?
Samuel Henningsson, VD , NetPort Science Park

Praktiskt
Datum och tid
20 september 2019
09:00 - 14:00

Plats
Volvo, Bruksgatan 1,
Olofström

Pris & övrig
information
”Save the date” pris fram
till och med den 31
augusti:
395 kr/pers för
medlemsföretag i
Handelskammaren eller
hos TechTank.
595 kr/pers för ickemedlemmar.
Ordinarie pris efter 31
augusti:
595 kr/pers för
medlemsföretag i
Handelskammaren eller
hos TechTank.
795 kr/pers för ickemedlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan
är bindande, men platsen
kan överlåtas.
Observera att vid
avanmälan, senare än fyra
dagar innan

Logistiska utmaningar i och mellan fabrikerna
Fokus på medarbetarna ger utmaningar både i
internlogistiken och transportsystemet.
Per-Ola Kjellvåg, Sr. Director Supply Chain Management ,
Volvo Cars Olofström

BusinessForum Industri är en mötesplats där vi belyser
industritrender, nya teknologier, utmaningar och
möjligheter. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration
och nya insikter i hur du kan fortsätta utveckla din
verksamhet. När människor möts ökar dessutom
möjligheten för nya samarbeten och affärer!
BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren
tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge.
Varmt Välkommen!

Kontaktpersoner
Anders Borgehed
0470-52 00 43
anders.borgehed@handelskammaren.com

Johan Andersson
0480-44 41 60
johan.andersson@handelskammaren.com

Plats
Volvo, Bruksgatan 1, Olofström

Läs mer
https://handelskammaren.com/evenemang/businessforumindustri-2019-framtidens-logistik-for-industrin/

arrangemanget, utgår full
avgift.
Sista anmälningsdag är
den 13 september.
OBS: Viktigt att komma i tid
för gemensam inpassering
enligt Volvos
säkerhetsföreskrifter.

