
”Digital Innovation in Supply Chain”

ÅRETS TAL ARE

Bettina Kashefi
Chefekonom, 

Svenskt Näringsliv

”Ekonomin i Sverige, 
Europa och världen”

Världen står under nästa år med
beredskap för ytterligare en 
turbulent tid. Men risken för 
bakslag kan inte uteslutas. 
Detta kommer med största 
sannolikhet påverka både inköp 
och logistik samt inte minst 
hela supply chain.

                      Årets mötesplats för inköpare och logistiker

Välkommen till den viktigaste och mest självklara mötesplatsen oavsett nivå, inriktning och marknad för dig inom inköp, logistik och supply chain. Som vanligt blir det 
en fullspäckad dag i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm med nätverkan och kompetensutveckling i form av seminarier, intervjuer och intressanta talare. 
Årets tema: Digital Innovation in Supply Chain.

07:30-08:30  Incheckning och kaffe
08:30-12:00   Program (kaffepaus 10:00-10:30)
12:00-13:00    Lunch   
13:00-17:00      Program (kaffepaus 14:30-15:00)

Ron Gidron 
Teknikevangelist på 

CA Technologies, involverad i 
människor, flöden & teknik 

”Hur artificiell intelligens, 
big data och maskininlärning 

formar morgondagens 
leveranskedjor”

Orchestrating och automa-
tisering av leveranskedjor och 
den digitala omvandlingen av 
supply chain. 

Per Ädelroth
Chief Supply Chain Officer 
på Axis Communications

”Supply Chain-utveckling 
och digitalisering – Axis idéer 

och erfarenheter”
Per talar om sina utmaningar 
i rollen som både inköps- och 
logistikchef i en mycket snabb-
växande teknikintensiv bransch. 
Med ökande krav på innovation 
och utveckling måste all föränd-
ring drivas på ett övertygande sätt.

Håkan Lidbo 
och Ebrahim Isaacs 

Grundare och ägare av 
Gotofuture

”På några få minuter 
skapas nya idéer”

Forskningen visar att kreativiteten 
trivs bäst i dynamiska sociala 
situationer. Idéer frodas och 
tar fart i nya miljöer med hjälp av 
nya intryck. Detta händer när vi 
använder Vinterträdgården på 
Grand Hôtel som spelplan.

Niklas Hedin
VD på Centiro

”Digitalisering 2.0 
– där det digitala blir fysiskt”

Vi lever i en tid då ingen 
kan ducka inför kommande 
utmaningar och omvälvande 
förändringar, där de digitala 
vågorna sveper in över allas 
stränder, där affärsmodeller 
och försörjningskedjor påverkas 
i sina grundvalar.

Harry Mulic
VD Elgiganten Logistik

”Är du mogen att ta dig an 
framtidens digitala lösningar 

i supply chain?”
Vill man förbättra sin verksamhet 
gäller det att äga kontrollen 
över den. Med komplicerade 
logistikströmmar som inte bara 
handlar om system och kunskap, 
hittas nya smarta digitala 
lösningar. 

Agnieszka Obuchowska 
och Benny Hall 

Director EMEA Shared Services, 
Getinge AB and CPO Indirect 
Purchasing, Group Operation, 

Getinge AB

”Inköp – Digitalisering 
i verkligheten”

Getinges omvandlingsresa till 
att bli ett enda företag och 
samtidigt digitalisera inköps-
funktioner med påverkan på 
alla delar av företaget.

Mark Perera 
VD Old St Labs, London  – 

grundaren av Procurement Leaders

”Oslagbart leverantörs-
samarbete, när det är som bäst ”
Framtiden för inköp och logistik 
handlar om samarbete och 
gemensamt värdeskapande. 
Mark förevisar flertalet lösningar 
och verktyg.

Robert Karjel
Den enda svenska pilot som 

har utbildats vid amerikanska 
marinkåren och flugit deras 

attackhelikoptrar

”Fungerar bäst under 
pressade förhållanden”

Hur man får en organisation, 
likväl som den enskilde med-
arbetaren, att framgångsrikt 
möta helt nya uppgifter trots 
svåra yttre och inre förhållanden. 
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Jonathan O’Brien
  VD Positive Purchasing

 
”Att köpa rätt digitala 

lösningar som inköpschef ”
Vi utforskar vad som är den 
bästa digitala lösningen för att 
möjliggöra strategiska inköp.
Hur ser den perfekta lösningen 
ut? Hur undviker vi felsatsningar 
inom det digitala utbudet?

Andreas Takacs
Chef för Business Content, Silf. 
  Senior ledamot i International 
Federation of Procurement and 

Supply Management.

Elin Nilsson
Forskar, undervisar samt ansvarar 

för Civilekonomprogrammet i 
Handel och logistik på Handelshög-

skolan vid Umeå Universitet.
Postdoc inom konsumentbeteende, 

handel, digitalisering och gamification.


