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Branschdag

The show must go on
Tisdag 23 april 2013 
Palace, Brunnsparken, Göteborg



Tid: Tisdag 23 april 2013
Plats: Palace, Göteborg

Deltagaravgift
Branschdagen inkluderar lunch, före-
drag och förfriskningar. 
Medlemspris: 595 kr, övriga: 895 kr. 
Kvällsaktivitet: 195 kr. Då ingår lättare 
tapas och ett glas vin/öl.

Anmälan
Anmälan gör du via länken  
https://response.questback.com/ 
schenkerab/fashion2013/

Avgifterna faktureras, priserna är  
exklusive moms. Antal platser är  
begränsat och anmälan är därför  
bindande. En no-show-avgift om 
595 kronor tas ut om du anmält dig 
och inte dyker upp.

The show must go on
Årets upplaga av Fashion & Retail sätter modehandeln i 
rampljuset och vi bjuder in till en eftermiddag fullspäckad 
med fashion och intressanta talare.

Service i världsklass, försäljningsfokus och riktigt  
intressanta butiksupplevelser. Så ska handeln i butik ge  
e-handel en match. Under eftermiddagen möter vi gäster 
som delar med sig av kunskap om trender, ekonomi och 
mode. Vi avrundar dagen med mingel i en underbar  
modebar. 

Varmt välkommen till 2013 års upplaga av Fashion & Retail!
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https://response.questback.com/schenkerab/fashion2013/


The show must go on
Program 
12.15  Lunch
13.00  Välkommen till Fashion & Retail 2013 
13.15  Modehandeln och ekonomin ur tre perspektiv 
 Jonas Arnberg, chefsanalytiker på HUI Research, om handeln  
 och ekonomin, Emma Hernell, seniorkonsult och trendspanare  
 hos United Minds om trenderna som styr handeln och ek dr Linda  
 Portnoff, Volante, som tittat närmare på modeföretagens  
 lönsamhet och överlevnadsförmåga.
14.30  Kaffepaus
15.00  Vad påverkar modekonsumtionen?  
 Svenska Moderådet ligger långt före när de ger designföretag råd  
 om tidens strömningar. Marknadschef Helena Mellström berättar  
 om vad som påverkar modet just nu.
15.30  Så tar vi matchen i butiken!   
 Annika R Malmberg om säljarnas roll, Jarmo Toivanen, Creative  
 Force, ger tips om exponeringen, Lindex marknadschef Johan   
 Hallin delger sin syn på samspel mellan butik och e-handel.
16.30  Paneldiskussion där teori möter praktik  
 Föregående tre talare möter Charlotte Nordén, vd för mode-  
 kedjan Joy som byggt om hela butikskonceptet och Mios  
 marknadschef Joakim Holmstrand som går i gång på mätningar  
 och kundströmmar.
17.15   Avslutning 
17.30  Modebar med lite tapas och mingel  
 Annika R Malmberg står upp för säljet! Har du sett och hört Annika  
 förstår du varför alla borde älska försäljning – och du glömmer  
 aldrig hennes tips!

Moderator: Linda Hedström
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Arrangörer:

DB SCHENKER satsar på fashion  
med nytt lager i Göteborgs Hamn och  
anpassade lösningar för butiksdistribution.


