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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tema - Framtidens logistik
Den 8 november arrangerar Handelskammaren Mittsverige tillsammans med
samarbetspartners en dag med fokus på framtidens logistik och transporter. Under
dagen inspireras vi av intressanta föreläsare och skapar möjligheter att se
framtidens transportfordon. Logistikdag Mitt är ett utmärkt tillfälle att nätverka i en
fantastisk miljö på Stadshuset i Sundsvall.

Datum: 8 November.

Plats: Sundsvalls Stadshus.

Tid: 10.00 - 16.00

Deltagaravgift:
Medlem i Handelskammaren 995kr ex moms.
Övriga 1195kr ex moms.
Inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika

Varmt välkomna!

Urval av dagens talare:

http://gantrack3.com/t/v/3_ODM3Njc1OTM4MQ==/
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Mats Olofsson,
Trafikverket

Maria Oscott,
CLOSER Göteborg

Svein Aune,
Trondheims hamn

Talar om det nationella

Nu kraftsamlar Sverige

Berättar om

godstransportrådet och

för att sänka

möjligheterna med frakt

godsstrategin som

koldioxidutsläppen från

via Trondheim och

tydliggör riktningen för

godstrafiken - genom ett

samarbetet med

hur gods-

brett innovationsarbete

Octowood som fraktar

transportsystemet bör

fram till år 2030 där

produkter via Trondheim

utvecklas och tar sikte

akademi, institut, industri

till de Brittiska öarna.

på framtidens moderna

och myndigheter

godstransportsystem.

samverkar.

Andra programpunkter under dagen:
• Skogslogistik med bland annat fjärrstyrda kranar
• Godsstudie Sverige och Norge
• Elvägar, hur ser framtiden ut?
• Självkörande fordon som en del av framtida logistiksystem

Intresserad att ställa ut?
Under Logistikdagen har ni möjlighet att köpa en monterplats på 2x2 meter där ni
kan marknadsföra er verksamhet för våra besökare. Ta chansen och visa upp ditt
företag/organisation för rätt målgrupp!
Pris: 5000kr ex moms.

Boka din biljett här!
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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