Inbjudan till Pyramidanvändarträff
i ett nytt format i Jönköping den 23/5
Välkommen att inspireras och utbyta erfarenheter inom området
”Effektiv logistik med ny teknik och nya, leveransmöjlighter”

Nytt format
Känn dig hjärtligt välkommen till Jönköping den 23/5 för att
medverka i ett populärt arrangemang som vi nu kan erbjuda i
ett helt nytt format.

ANVÄNDARTRÄFF
Torsdag 23/5
kl. 0900- 1700

Vi kommer nämligen att paketera denna aktivitet i ett nytt
koncept med ett övergripande tema;
”Effektiv logistik med ny teknik och nya leveransmöjligheter!”
Inspirerande gästföreläsare
Tanken med denna kostnadsfria aktivitet är att vi skall
inspireras av intressanta gästföreläsare inom ett
specifikt område.

INVID Jönköping,
Batterigatan 18, Jönköping
SISTA ANMÄLAN
Torsdag 9/5

Tre rundabordsgrupper
Dessutom skall vi i lugn och ro få tillfälle att genomföra fruktbara diskussioner i
avslappnade former - och i mindre grupper om max 10 personer.
Under de informativa rundabordssamtalen utbyter vi utvecklande erfarenheter med
varandra inom följande tre områden med koppling till temat ”Effektiv logistik med ny
teknik och nya leveransmöjligheter”;
»

Ekonomi och administration

»

Handel B2B och B2C

»

Tillverkning

VGV

Heta Pyramidnyheter direkt från Unikum
Vi kommer att inleda dagen med att presentera
heta Pyramidnyheter. Detta sker via en av de
ansvariga medarbetarna hos Unikum på
program/tillverkning.
Effektiv logistik via LogTrade
Efter detta kommer en representant från
vår samarbetspartner LogTrade att berätta
om effektiv logistik med ny teknik och nya
leveransmöjligheter.

Bild från den senaste Pyramidanvändarträffen

Agenda
Nedan ser du preliminär agenda för denna utvecklande aktivitet i slutet av maj:

1100-1130: Kort introduktion till
rundabordsdiskussionernas
tre separata spår

0900- 0915: Ankomstregistrering, kaffe och
fralla
0915-1000: Heta Pyramidnyheter, gästföreläsare
från Unikum

1130-1230: Start av rundbordsdiskussioner

1000-1045: Effektiv logistik med ny teknik och
nya leveransmöjligheter,
gästföreläsare från LogTrade

1230-1300: Lunch

1045-1100: Bensträckare, fika

1445-1500: Bensträckare, fika

1300-1445: Fortsatta rundbordsdiskussioner
1500-1700: Avslutande rundbordsdiskussioner

Anmälan senast 9 maj

Frågor?

Känn dig varmt välkommen att
registrera din anmälan till denna utvecklande aktivitet senast torsdagen
den 9 maj via följande adress:

Om du har några frågor kring
aktiviteten är du välkommen att
kontakta INVIDs Thomas
Bethmarker via följande
alternativa kontaktuppgifter:
Tel 036-440 54 13
thomas.bethmarker@invid.se

https://aktiviteter.jkp.invid.se/pyramid-anvaendartraeff-varen-2019/Register
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