KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg

Välkommen till workshop 5 november, Göteborg

HUR SAMVERKAR VI FÖR ATT MINIMERA KLIMATPÅVERKAN FRÅN
DEN VÄXANDE E-HANDELN?
E-handeln växer med rekordfart och produkter från världens alla hörn trängs i ansträngda logistiksystem.
Konsumenterna förmodas vilja ha ursnabba leveranser, ingen vill betala och transporterna ska vara hållbara.
Utmaningen med kombinationen snabba, billiga och hållbara transporter är välkänd. Ingen enskild aktör sitter på
hela lösningen, i stället krävs samarbeten genom hela värdekedjan. Syftet med denna workshop är att sammanföra våra KNEG-företag med särskilt utvalda varuägare som berörs av e-handelsfrågor, för att utbyta erfarenheter, kunskap och idéer om hur vi kan samarbeta för att minska klimatpåverkan från godstransporter.
Workshopen arrangeras som ett separat möte i samband med Logistik och Transportmässan i Göteborg och är
kostnadsfri.
Tid: 5 november kl 13:00-15:00, inklusive fika
Plats: Svenska Mässan i Göteborg, i samband med Logistik & Transportmässan (rum R5-R6)
Deltagare: Workshopen riktar sig exklusivt till dig som arbetar med logistik eller inköp av godstransporter, och/
eller jobbar med e-handelsfrågor. Begränsat antal platser, anmäl dig här senast 29 oktober.

Introduktion till workshopen 13:00-13:30

program

−

Introduktion till KNEG och dagens program:
Urban Wästljung ordförande i KNEG och Senior Advisor for Public and Sustainability Affairs, Scania
−
Trendspaning: Hur förväntas e-handeln öka de närmsta åren.
−
Nulägesanalys och trendspaning: Hur märker KNEG:s logikstikföretag av e-handelsboomen idag och 		
vad säger prognoserna om framtiden?
Sofia Leffler Moberg, chef för Sustainable Business PostNord och
Erik Nordqvist, Customer Solution Manager, DB Schenker
												
Workshop: Utmaningar och samverkansmöjligheter 13:30-15:00
−
−
−
−

Vilka är de främsta utmaningarna som kräver samverkan genom hela värdekedjan?
Vilka möjliga lösningar finns för att minska klimatpåverkan från den växande e-handeln?
Brainstorm kring idéer till möjliga samverkansprojekt.
Summering

Workshopen leds av Dan Andersson, docent inom logistik och transport på Chalmers Tekniska Högskola och
Markus Trautmann, kommunikationsstrateg, nätverksproffs och moderator.

