
 Dagskrá        

 08:30 - 09:00 Morgunmatur
 09:00 - 09:10 Framtíðin í verslun 
    – Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri SV!
 09:10 - 10:10 Trends in the retail trade 
    oportunities through change and how mobile commerce 
    can be a booster for High street shops
    – Frank Rehme Metro Systems
 10:10 - 10:30 Tækifærin á netinu 
     – Kristján M. Hauksson, marka"sfræ"ingur hjá Nordic eMarketing
 10:30 - 11:00 Ka"hlé 
 11:00 - 11:15 Íslensk Gagnalaug, samræmdar vöruupplýsingar 
    fyrir birgja, verslanir og viðskiptavini.
    – Sigurjón Stefánsson, deildarstjóri tölvudeildar SS
 11:15 - 11:25 Hvernig má bæta árangur í heildsölu og smásölu?  
    – Thomas Möller, framkvæmdastjóri R#mis
 11:25 - 11:35 Hvaða valkostir eru í $utningum?
    – Kristján M. Ólafsson, rekstrarrá"gja$ hjá Netspor
 11:35 - 11:50 Hvert stefnir þróun í verslun á netinu? 
    – Tryggvi !orsteinsson, framkvæmdastj. framkvæmdasvi"s Póstsins

 11:50 - 12:00 Samantekt og ráðstefnuslit      
    – Almar Gu"mundsson, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda  

    Rá"stefnugjald er 9.900 kr.  
    Morgunmatur er innifalinn í rá"stefnugjaldinu.

Áskoranir í verslun 
Staðan í dag, verkefni framundan 

Harpan / Kaldalón

2. nóv. 2011

!etta er 
rá"stefna sem 
stjórnendur  
í verslunar-
geiranum 
ættu ekki a" 
missa af!

Á rá"stefnunni ver"ur me"al annars leita" svara vi" 
eftirtöldum spurningum:
Eru áskoranir í verslun á Íslandi a!rar en í löndunum í kring um okkur til 
dæmis hva! var!ar verslunarmynstur?
Mun hlutverk framlei!anda, heildsala og verslana breytast? 
Ver!a mörkin á milli a!ila ósk"rari?

Ver!ur au!veldara fyrir bæ!i smásala og neytendur a! panta vörur 
beint og fækka millili!um?

Hva!a áskoranir eru framundan var!andi
#jónustu $utningafyrirtækja ef lotustær!ir minnka?

Hva! eru gagnalaugar? 
Felast tækifæri í stö!lun og mi!lægu a!gengi a! vörul"singum?

Hva!a áhrif hafa breytingar í umhver%nu á innkaup,
$utninga, birg!ir og kostna!?

Hvernig á heildsalan a! breg!ast vi! auknum eigin inn$utningi 
smásölunnar, einkamerkjum og auknum kröfum smásölunnar?

A"alfyrirlesari rá"stefnunnar
er Frank Rehme.  Hann er einn af y%rstjórnendum METRO AG í &"skalandi.  
METRO AG er 'ór!a stærsta verslunarke!ja heims me! um 700 verslanir 
í y%r 30 löndum. Hjá #eim starfa um 300.000 manns.
Frank mun 'alla um #ær breytingar sem Metro ke!jan sér og tækifæri
í verslun me! net- og snjallsímavæ!ingunni.

Skráning er til mánud. 
31. október á póstfangi" 
skraning@logistics.is

Spennandi rá!stefna um #ær breytingar 
sem eru a! eiga sér sta! 
í smásölu og heildsölu á Íslandi


