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Kl. 11.30 - 12.00

Kl. 12.00 - 13.30

Indskrivning og frokost

Workshop
Implement Consulting Group faciliterer tre workshops målrettet henholdsvis 
Dagligvarehandel, Away From Home og Supply Chain Management/Logistik.

OBS! Begrænsede antal pladser - først til mølle.

• Dagligvarehandel Mount Blanc, 3. sal 
Alle taler om bæredygtighed, men hvad betyder det egentlig,  
og hvordan kan det integreres i jeres strategi?
I denne workshop vil vi udfordre den konventionelle måde at definere strategi 
på, og præsentere hvordan man kan gå fra at tale om bæredygtighed til at lave 
en bæredygtig strategi. Du vil blive præsenteret for de nyeste trends og indsigter 
igennem nogle interessante cases. Hør blandt andet fra Too Good To Go, og 
hvordan de kan blive en del af jeres nye bæredygtige strategi.

• Away From Home Matterhorn, 3. sal 
Innovation er vejen frem, men hvordan bygger man en organisation,  
som har fokus på bæredygtig innovation?
I denne workshop udfordrer vi måden man tænker innovation, og vi kobler det 
sammen med efterspørgslen fra kunder og forbrugere på flere bæredygtige 
initiativer og produkter i fremtiden. 
Dagrofa Foodservice var de første til at fjerne tilbudsavisen og digitalisere deres 
markedsføring, kom og hør hvordan de gjorde, hvad resultatet har været, og 
hvad det kommer til at betyde for leverandørerne nu og i fremtiden.
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Kl. 14.30 - 15.00

Kl. 15.00 - 17.45

 Kl. 15.00

 Kl. 15.00 - 15.45

Kl. 13.45 - 14.30

Kl. 13.30 - 13.45

Kaffe og netværkspause. Indskrivning for nyankomne

Branchemøde

Velkomst
v/ Carsten Wandorf, Formand, Mærkevareleverandørerne

FN Verdensmål
v/ Kristian Jensen, Folketingsmedlem 

Kristian Jensen er tidligere skatteminister, udenrigsminister og 
finansminister. Som udenrigsminister var Kristian Jensen ansvarlig for 
den danske forhandling op til vedtagelsen af FN´s 17 verdensmål i 2015. 
I dag er Kristian formand for Christiansborgs tværpolitiske netværk 
for Verdensmålene – en stærk forsamling, der skal sætte fart på 
arbejdet med bæredygtighed, og sikre et konstruktivt samarbejde om 
målene på tværs af partier og ministerier. Verdensmålene er et centralt 
fokusområde for Kristian Jensen. Han ser målene som en fantastisk 
mulighed for danske virksomheder og organisationer, ift. at imødekomme 
en bæredygtighedsdagsorden og indfri menneskers behov for mere 
meningsfyldt og visionært arbejde.

Medlemsmøde og generalforsamling Ballroom i kælderen

• MLDK Update
• Generalforsamling

Pause - Tid til at komme ned til medlemsmøde og generalforsamling 

Kl. 12.00 - 13.30 Workshop

• Supply Chain Management/Logistik Rushmore, 3. sal 
Hvordan sikrer vi, at vi kan følge med i supply chain, når tilbudsavisen  
bliver mere personlig og kampagneplanlægningen bliver mere agil?
Denne workshop omhandler Sales & Operations Execution processen, som har 
til formål at linke beslutningerne fra S&OP til den faktiske daglige eksekvering: 
Introduktion til S&OP og S&OE. Langsigtet og aggregeret stabilitet vs. kortsigtet 
volatilitet tæt på eksekveringen. Hvordan linker vi beslutningsprocesserne og 
skaber fuld kontrol? Hør fra Arla, hvordan de arbejder med S&OE.
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 Kl. 17.00 - 17.45 Paneldebat: 

Sidste år debatterede vi hvilke muligheder og udfordringer den stigende 
CSR fokus kunne fører med sig. I år vil vi debattere hvad der konkret 
er sket, og hvilke handlinger der reelt er fortaget i det forgangene år. 
Debattørerne er som sidst:

• Tomas Pietrangeli, Koncernchef, Dagrofa

• Jakob Bernard Knudsen, Senior Vice President, Arla Foods a.m.b.a.

• Jens Visholm, Koncerndirektør, Coop Danmark

• Michael Løve, Executive Vice President, NETTO International

• Carsten Hänel, CEO, Orkla Foods Danmark

• Bjarne Steen Jensen, Managing Director, Unilever

Kl. 17.45 - 19.00

Kl. 19.00 - 21.20

Kl. 21.00 - 00.00

Kl. 23.00 - 00.00

Velkomstdrink, forret og networking Atriumgården

Middag og awardshow

Fri bar og networking Atriumgården

Natmad

 Kl. 15.45 - 16.45 Præsentation af Holy Grail projektet
v/ Larry Logan, Chief Evangelist & Gian de Belder, Procter & Gamble  
HolyGrailProject Leader 

Det banebrydende projekt “HolyGrail” har haft til formål at forske i, 
hvordan mærkning af emballering kan forbedre måden det genanvendes. 
En af de teknologier, der har været fokus på i projektet, er usynlige 
vandmærker, som gør emballagen “smart”, da det muliggør meget mere 
mere præcis sortering ude i genbrugsanlæggene. Teknologien der har 
potentialet til at revolutionere den måde, som man genanvender på, er 
allerede ved at blive rullet ud flere steder i USA og Europa. Med teknikken 
på plads fortæller Larry og Gian om de næste skridt for at realisere 
projektet i stor skala, og hvordan Danmark potentielt kan blive testbase 
for projektet.

Kl. 15.00 - 17.45 Branchemøde

 Kl. 16.45 - 17.00 Natural Break

3.



Program
12. marts 2020

Tid
Sted

Hotelværelse

Parkering

Offentlig transport

Torsdag den 12. marts 2020 
Crowne Plaza 
Ørestads Boulevard 114-118
2300 København

Crowne Plaza
Værelserne/prisen er som minimum tilgængelig til 30 dage 
før arrangementet.

Pris: 1.325,- Inklusiv morgenmad
Booking skal foretages på dette link.

Der er parkeringskælder ved hotellet, som kan benyttes.

Find transportmuligheder på linket her.
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https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/copenhagen/rkecp/hoteldetail?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=99801505&icdv=99801505&qSlH=RKECP&qGrpCd=MIL&setPMCookies=true&qSHBrC=CP&qDest=Copenhagen%20Towers,%20Copenhagen,%20DK&srb_u=1
http://www.cpcopenhagen.dk/da-dk/beliggenhed

