
Sedan 2005 har Industrilogistik årligen arrangerat 
evenemanget Logistik & Affärssystem i Värnamo. Upplägget 
bygger på ett antal gästföreläsningar inom IT och logistik på 
förmiddagen och under eftermiddagen är det demovisningar 
av olika system och koncept. Parallellt är det en mässa 
med utställare av olika system. Antal deltagare har pendlat 
mellan 225-300 personer. Deltagarna kommer från ledande 
befattningar inom tillverkande- , handels- och entreprenads 
företag i södra Sverige. Evenemanget är kostnadsfritt för de 
inbjudna (ca 7500 beslutsfattare på tillverkande- , handels- och 
entreprenads företag i hela södra Sverige).
Läs mer om föregående års evenemang på www.affarssystem.nu

Leverantörsinbjudan till 

Logistik & Affärssystem 2013-03-13

Tema: ”Join the future”

2013

Vi kommer att bjuda på en heldag fullspäckad med aktiviteter och möjligheter till många personliga kontakter

Bakgrundsidén till Logistik & Affärssystem är att deltagarna skall kunna träffas och fördjupa sig i de möjligheter 
som finns att förbättra konkurrenskraften genom effektivare processer, samt att använda rätt verktyg (Affärssystem/
beslutssystem/CRM/EDI/Lön/frakt/lager mm) i sin verksamhetsstyrning.

Ser fram emot ert deltagande
Jan Idsäter, VD Industrilogistik AB
email: jan.idsater@industrilogistik.se  Mobil: 0705 - 36 13 41

www.industrilogistik.se



 Agenda
 Mässan hos utställarna är öppen  08.30 - 16.30

08.30 - 09.00 Registrering och mässa

09.00 - 09.15 Inledning

10.00 - 10.30 Mässa hos utställarna

Två Parallella Sessioner

11.30 - 12.30 Lunch och mässa hos utställarna

12.30 - 13.15 Demovisningar / presentationer 
 Guldpartners (4 parallella spår)

13.30 - 14.15 Presentationer/demovisningar
 Silverpartners (7 parallella spår) 

14.30 - 15.15 Presentationer/demovisningar
 Guldpartners (4 parallella spår)

09.15 - 10.00 Boris Lennerhov avslöjar hemligheten bakom Gekås succé
 
 När Boris tillträde VD stolen 2000 började han direkt med en 

rad förbättringsarbeten för att effektivisera företagets logistik, 
marknadsföring och organisation. Var tionde minut varje vardag rullar 
en lastbil in till Gekås varuhus i Ullared. Varuhusen töms i genomsnitt 
tre gånger i veckan under högsäsong. Under helgerna en och en halv 
gång - på dagar. Ändå är hyllorna aldrig tomma.

15.30 - 16.30 Föreläsning ”Varför gör man det man gör?”
 Johan Rhenborg

 Hör Johan Rheborg, en av Sveriges mest älskade skådespelare 
och komiker, berätta hur Percy Nilegård blev till, om Killinggängets 
kreativa process och om avgörande händelser i unga år som fick 
honom att bli den artist, regissör och manusförfattare han är idag

10.30 – 12.00

Session 1:
Representanter av ledande affärssystem presenterar hur 
de arbetar med appar och molntjänster  

-  Inom vilka områden kan apparna idag användas som komplement?
-  Hur kommer apparna att användas i framtiden? 
- Hur arbetar respektive affärssystem med molntjänster och vilken påverkan får 

detta för kunden?

10.30 – 11.30

Session 2:
Business intelligence

Ett företag kommer och berättar om vilka 
effekter de fått av sitt lyckade BI – projekt. 

Här tar vi gärna emot gärna emot förslag 
från leverentörer


