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Den digitala 
revolutionens 
påverkan 

Vilka förväntningar finns nu på våra logistikverksamheter?

Allt fler kommuner uppmärksammar e-handelns framväxt, men få vet hur den kommer att påverka stadsplaneringen. 
Växande kommuner behöver inte planera för butikslokaler i samma omfattning som tidigare. I stället kan kommuner 
behöva planera in nya funktioner, bland annat särskilda hubbar för e-handel. Hubbarna ligger storleksmässigt mellan 

dagens ombud och större handelsterminaler. 

Hur påverkar denna förändring våra logistikverksamheter? Under Logistikdagen 2019 tittar vi närmare på problemställningar 
och de nya möjligheter som den digitala revolutionen medför.

Anmäl dig idag! Vi bjuder på lunch och seminariet är kostnadsfritt* Välkommen! 

08.30 Samling, registrering och fika

09.00 Välkommen!

09.05 Lars Bengtsson och Gunnar Herdin, CLIP vid Högskolan 
  i Gävle
  – Logistik och innovativa lösningar allt viktigare för före-  
  tag och organisationer.

09.20 Robin von Hartman, docent vid Högskolan i Gävle 
  inom Indek och Supply chain management samt 
  Johan Håkansson, Handel- och logistikforskning    
  Högskolan Dalarna
  - Är logistikerinköpare och logistikoperatörer överens om   
  hållbar logistik? 

10.05 Hilda Hultén, Chefredaktör Intelligent Logistik
  - Logistikläget - hur viktigt är det?

10.45 Ylvali Gerling, VD och medgrundare till e-handels-
  företaget MYoroface AB
  - Resan till framgång på e-handelsmarknaden.

11.30 Lunch

Program
12.30 Robert Sommar, Transport and Logistics Expert at  SWECO
  - Ökande e-handel förändrar våra städer

13.15 Vakant

14.00 Anders Josephsson, Näringslivspolitisk Expert, Transport-
  företagen
  - Summan av lasterna är konstant – därför kommer väg-   
  transporterna vara kärnan även i framtidens transportsektor

14.30 Fika

15.00 Thomas Nylund, Teknologie hedersdoktor vid Högskolan   
  i Gävle
  - Återvinningsindustrins roll för att hantera ökningen av 
  emballage skapad genom e-handelns framfart.

15.30 Summering av dagen

16.00  Avslut

TEKNIKPARKEN21 OKTANMÄL DIG IDAG!

Gunnar Herdin Robin von Hartman Johan Håkansson Hilda Hultén Ylvali Gerling Robert Sommar Anders Josephsson Thomas Nylund

Personuppgifter
MellanSveriges LogistikNav kommer ta del av personuppgifter-
na som lämnas vid anmälan, detta kommer att användas till 
en namnbricka och i namnlista. Godkänn när du anmäler dig 

till seminariet.

Anmäl dig här!

MellanSveriges LogistikNav presenterar

Anmälan
*Seminariet är kostnadsfritt, dock är anmälan bindande. 
Vid avbokning senare än en vecka före, debiteras 500 kr.

Foton och film
Foto och film från seminariet kan komma att användas 
på webbplatser och i sociala medier. Meddela personal 
på plats om du inte vill vara med på bilder eller filmer 

vid detta tillfälle.

Lars Bengtsson Marie Barrling

Moderator: Marie Barrling, Marknads- och Kommunikationschef, Mellansvenska Handelskammaren

https://sv-se.invajo.com/event/mellansverigeslogistiknav/logistikdagen2019
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