Áskoranir í verslun

Staðan í dag, verkefni framundan
Spennandi ráðstefna um þær breytingar
sem eru að eiga sér stað
í smásölu og heildsölu á Íslandi
Aðalfyrirlesari ráðstefnunnar
er Frank Rehme. Hann er einn af yfirstjórnendum METRO AG í Þýskalandi.
METRO AG er fjórða stærsta verslunarkeðja heims með um 700 verslanir
í yfir 30 löndum. Hjá þeim starfa um 300.000 manns.
Frank mun fjalla um þær breytingar sem Metro keðjan sér og tækifæri
í verslun með net- og snjallsímavæðingunni.

Á ráðstefnunni verður meðal annars leitað svara við
eftirtöldum spurningum:
Eru áskoranir í verslun á Íslandi aðrar en í löndunum í kring um okkur til
dæmis hvað varðar verslunarmynstur?
Mun hlutverk framleiðanda, heildsala og verslana breytast?
Verða mörkin á milli aðila óskýrari?
Þetta er
ráðstefna sem
stjórnendur
í verslunargeiranum
ættu ekki að
missa af!

Verður auðveldara fyrir bæði smásala og neytendur að panta vörur
beint og fækka milliliðum?
Hvaða áskoranir eru framundan varðandi
þjónustu flutningafyrirtækja ef lotustærðir minnka?
Hvað eru gagnalaugar?
Felast tækifæri í stöðlun og miðlægu aðgengi að vörulýsingum?
Hvaða áhrif hafa breytingar í umhverfinu á innkaup,
flutninga, birgðir og kostnað?
Hvernig á heildsalan að bregðast við auknum eigin innflutningi
smásölunnar, einkamerkjum og auknum kröfum smásölunnar?

Harpan / Kaldalón

2. nóv. 2011
Skráning er til mánud.
31. október á póstfangið
skraning@logistics.is

Dagskrá

08:30 - 09:00 Morgunmatur
09:00 - 09:10 Framtíðin í verslun
– Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri SVÞ
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, markaðsfræðingur hjá Nordic eMarketing
10:30 - 11:00 Kaffihlé
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 Rýmis
11:25 - 11:35 Hvaða valkostir eru í flutningum?
– Kristján M. Ólafsson, rekstrarráðgjafi hjá Netspor
11:35 - 11:50 Hvert stefnir þróun í verslun á netinu?
– Tryggvi Þorsteinsson, framkvæmdastj. framkvæmdasviðs Póstsins
11:50 - 12:00 Samantekt og ráðstefnuslit

– Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda
Ráðstefnugjald er 9.900 kr.
Morgunmatur er innifalinn í ráðstefnugjaldinu.

