INSPIRATIONSOG NETVÆRKSDAG
2019

Inspirations- og Netværksdag 2019
Afholdes: 21/01-2019 - Comwell Kolding

For første gang afholder vi Inspirations- og Netværksdag - en dag, hvor du både
bliver fagligt og personligt inspireret, får networket på tværs af branchen, og er
du en del af en netværksgruppe, afholder du netværksmøde om eftermiddagen.
Formiddagens program er for alle medlemmer af foreningen, og du kan blandt
andet se frem til indlæg med forfatter, filosof og erhvervsmand Morten Albæk, der
gør op med begrebet ”Work-life-balance” og sætter fokus på, hvordan man skaber
et meningsfyldt liv. Derudover har du mulighed for at vælge mellem forskellige
indlæg i løbet af formiddagen, så du bliver inspireret inden for det, der interesserer
dig.
Vi glæder os til en inspirerende dag sammen med dig!
OBS! Seneste dato for tilmelding er 14. januar.

Information
Status:
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Er du en del af en netværksgruppe, er
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Dagens program
Kl. 08.30 - 09.00

Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.05

Velkomst og præsentation af dagens program
Niels Jensen, CEO MLDK Mærkevareleverandørerne

Kl. 09.05 - 09.45

Strategisk networking - en afgørende erhvervskompetence
Pia Ravn Dyrh, Seniorkonsulent og Netværksfacilitator, Netværksakadamiet
Strategisk networking er en vigtig erhvervskompetence, der vedkommer alle i dag, uanset hvad man arbejder med.
Networking er blandt andet vejen til spændende opgaver, flere nye kunder, ny faglig viden samt til personlig og
forretningsmæssig udvikling. Udnytter du dit netværk rigtig, kan du skabe resultater både hurtigere og bedre -men
hvordan gør du? Det giver Seniorkonsulent Pia Dyhr dig indsigt i.

Break outs
Kl. 09.55 - 10.35

Du går ud til den break out session, du har tilmeldt dig.

1. Hvordan skaber vi sammen den bedste indkøbsoplevelse
Allan Kristoffersen, Kædedirektør, Kvickly
Butikkens samspil med kædens overordnede strategi er afgørende for, at både leverandører og kæder får
succes og for at skabe den bedst mulige købsoplevelse for forbrugerne. Bliv klogere på, hvordan du som
leverandører bedst muligt bidrager til denne succes.

2. Sammen er vi stærkere
Dagrofa og Foodservice Danmark.
Mens Dagrofa og Foodservice Danmark sætter fokus på at udnytte deres interne synergier, inviterer de
også til et tættere samarbejde med leverandørerne. Bliv klogere på, hvordan de gør, og hvilke muligheder
det giver.

3. Supply Chain
Nicolai Gradman, Vice President Supply Chain, Salling Goup
En effektiv værdikæde er afgørende for forretningssucces. Bliv opdateret på Salling Groups logistiske
prioriteter og få indblik i, hvordan du som leverandør kan understøtte disse, og hvilke muligheder det
giver dig.
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4. Megatrends og morgendagens forbruger
Bettine Ortmann, Cheif Strategy Planner, Konstellation&Republica
Få indblik i de vigtigste megatrends lige nu og deres betydning for fremtidens forbrugerværdi, adfærd
og forventninger. Bliv også klogere på indkøb og forbrug af fødevarer samt på, hvordan din virksomhed
bliver klar til at supportere en ny virkelighed.

5. Global Retail Trends - hot from the press
Implement Consulting Group
Bliv klogere på fremtidens retail når Implement Consulting Group giver den nyeste viden fra verdens
største retail-konference ‘NRF 2019 Retail’s Big Show, som afholdes i New York den 13. - 14. januar. Du
får blandt andet indsigt i, hvilke muligheder og udfordringer branchen kan se frem til at møde inden
længe og dermed også blive klogere på, hvordan vi kan møde fremtidens forventninger og behov.

Kl. 10.35 - 10.55

Kl. 10.55 - 11.45

Kl. 11.45 - 12.00

Kl. 12.00 - 12.15

Pause
Ét Liv, Én Tid, Ét Menneske
Morten Albæk, Forfatter, Filosof og Erhvervsmand
Hvordan kan det lade sig gøre, at vi, som et af verdens rigeste og lykeligste folkeslag, kan være så hårdt ramt
på det mentale velbefindende, hvis man måler på antallet af mennesker, der lider af stress, angst og depression? Med udgangspunkt i sin bog ‘Ét Liv, Én Tid, Ét Menneske gør Morten Albæk op med forestillingen om
at adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet. Du bliver inspireret til, hvordan du kan kende
forskellen mellem tilfredshed, lykke og mening - for i sidste ende handler det nemlig ikke om at blive tilfreds
eller lykkelig, men om at skabe et meningsfuldt liv med sin familie, venner og kollegaer.

Nyt setup for kundetilfredsanalyse på det danske marked
Thomas Herschend, Gradient Benchmark
Der er netop etableret et nyt setup for udarbejdelse af kundetilfredshedsanalyser, hvor Gradient Benchemark fremover skal foretage disse. Gradient Benchmarks nye model bygger på Factums etablerede rolle i
Danmark og kombineres fremover med en fuld digitaliseret model. Vi gør dig klogere på det nye setup og
de fremtidige analyser.

MLDK Update
Niels Jensen, CEO MLDK Mærkevareleverandørerne

