iv
us
kl
Ex
n!
io
at
rm
fo
in
ds
an
rh
fö

Älvsjömässan 25–26 april, 2002

Goldratt
till

Sverige!
vid Plans årliga Logistikkonferens 2002
25 APRIL

Så skapar du de

”ENKLA”
logistiklösningarna
– Supply Chain Collaboration
Låt dig berikas av flera intressanta föreläsare som bl a

Bi Puranen och Nils G.Storhagen
Lyssna till spännande praktikfall bl a Volvo, Ikea, Scania m fl
26 APRIL

Världens ledande logistikguru

Dr ELI GOLDRATT
Lär dig genomföra ständiga förbättringar samt uppnå verkliga resultat ”på sista raden”!
Inspireras av författaren till ”The Goal” och hans nya bok ”Necessary But Not Sufficient”.

Föreningen för Produktionslogistik
Blekholmsterrassen 3 Box 553 101 31 Stockholm Telefon 08-24 12 90 Fax 08-24 12 05
kansli @ plan.se www.plan.se

Skräddarsydd Logistikkonferens
Bäste/a logistiker eller produktionsplanerare
Här kommer information som vi tror kommer att hjälpa dig i logistik och planeringsarbetet. Den årliga
Plankonferensen är på gång igen – nu större än någonsin! Det är Sveriges ledande forum för logistikutveckling
och förnyelse. Här möter du som alltid kollegor inom logistik och produktion för att tillsammans inspireras och
berikas på området. Plankonferensen bygger på intervjuer med logistiker och produktionsplanerare runt om i
Sverige för att få fram de mest aktuella frågorna. Informationen har sedan sammanställts till ett skräddarsytt program för dig som produktionsplanerare och logistiker i Sverige.
Under två dagar i april 2002 får du lyssna till en mängd spännande föreläsare och stora personligheter inom
logistikvärlden, men också utifrån kommande inspirationskällor. Under Plan konferensens första dag fokuserar
vi på framtidens logistikarbete med ökad helhetssyn. Andra dagen blir en heldag med världens ledande logistikguru Dr. Eli Goldratt. Plan ser det som sin uppgift att ge både dig som deltagare och föreläsarna möjlighet att
vara med om något helt speciellt under konferensens två dagar.

Under konferensens två dagar får du svar på frågor om hur du:
• Identifierar och använder flaskhalsar för att kontrollera flöden och resultat.
• Utnyttjar avancerad produktions planering (ASP), för bättre kapacitetsplanering.
• Använder nya effektiva simuleringsverktyg för bättre planläggning av dina insatser och åtgärder.
• Tar fram de mest effektiva planerings- och prognostiseringsmetoderna.
• Skapar kostnadseffektiv flexibilitet i din produktion.
Genom att delta på Plans årliga logistikkonferens i april 2002, lär du dig nya metoder och tekniker inom
Logistiken, och du får ett unikt tillfälle till att uppleva Dr. Eli Goldratt, Logistikgurun som äntligen kommer
till Sverige! Konferensen kommer att öka dina möjligheter för att spara pengar och öka produktiviteten, genom
de kunskaper, metoder och tekniker som förmedlas dig under dagarna i Älvsjö.
Dessutom kommer Goldrattdagen att inledas med en exklusiv Workshop om hur du utvecklar ditt logistik- och
planeringsarbete genom bättre planeringsverktyg. Boka dig före den 18 december så får du Workshopen den 26
april kostnadsfritt (värde 500 kr).

Anmäl dig redan idag! Anmälningsblankett finns på nätet www.plan.se eller baksidan av det här programmet. Det går även bra att anmäla sig genom att ringa till Plan på telefon 08-24 12 90, faxa till 08-24 12 05 eller
via skicka e-post till kansli@plan.se
Vi ser med glädje fram att träffa Er/Dig till våren!

Med vänliga hälsningar
PLAN – Föreningen för Produktionslogistik
Patrik Färdow, konferensordförande och Anna Prosell, projektledare

PS. Boka före 18 december och erhåll konferensens exklusiva Workshop kostnadsfritt (värde 500 kr).

Preliminärt innehåll
Då detta är en förhandsinformation är inte hela programinnehållet klart ännu, men till 85 procent är programmet
satt och det ser verkligen ut att bli ett sprängfyllt program som byggts på följande ingredienser:

Ge dig inspiration till att utveckla produktionsplaneringen och logistikarbetet framåt!
Dag ett kommer att inledas av Plenisals föredrag från intressanta inspiratörer inom logistikområden och även
någon som inte har logistikbakgrund.

Förmedla värdefulla praktiska tips och erfarenheter att ta med hem i din egen verksamhet!
Det kommer också att bjudas på många intressanta frågeställningar och praktiska erfarenheter från många kunniga
personer och företag från logistikvärlden.

Lyssna till och entusiasmeras av megagurun Dr. Eli Goldratt
Inom logistikvärlden finns få så starka karaktärer som Dr Goldratt. Hans genomslag var enormt i och med publiceringen av The Goal – Målet. Idag är han en mycket hett eftertraktad föreläsare som är mycket provocerande,
underhållande och framför allt sprängfylld med inspiration. Dag två kommer att fokusera på Eli Goldratts framförande och erfarenheter.

Konferensen har även en stor mässa!
I samband med nästa års stora Plan konferens kommer du även att få möjlighet att träffa många leverantörer.
De som redan är klara att träffa dig på konferensen är Intentia, MA-System, Syncron International, Establish,
JD Edwards, SAP, RKS, Navision, IBS, Industrimatematik, Scald.

Plankonferensens första dag 25 april
Med fokus på logistikväldens mest angelägna frågor får du nu tillfället att anlägga nya synsätt i aktuella
frågeställningar inom logistiken. Det handlar om metoder för att effektivisera processerna och flödena i din
verksamhet. På konferensens första dag tar vi upp frågor som: Hur du förkortar dina omställningstider och
ställtider samt hur du skapar ett lönsamt och förtroendefullt samarbete med dina kunder och leverantörer?
Dessutom får du ta del av en mängd spännande praktikfall
från Sveriges ledande företag, t ex Volvo, IKEA och Scania.
Programmet är som sagt inte färdigställd ännu men klart är att den rikskända framtidsforskaren Bi Puranen
finns plats för att guida dig in i framtidens affärsrelationer. Klart är också att Nils G. Storhagen kommer
till konferensen för att ge dig värdefulla insikter om hur du kan förbereda dig inför nya ”hotbilder” och
använda dem som målbilder till nya lösningar inom logistiken.

Plankonferensens andra dag 26 april
”Goldrattdagen”
Här får du en unik möjlighet att närvara då Dr. Eli Goldratt gör sin entré, exklusivt på Älvsjömässan.
Du får ta del av hans spännande arbete och erfarenheter från bl a ”The Goal” och även hans senaste
uppmärksammade arbete med ”TOC” tekniker. Senaste gången Dr. Goldratt talade i Sverige kom det
fler än 300 personer!
”Dr. Eli Goldratt lär dig inte bara förstå, utan delger också kunskaperna för dig att genomföra
ständiga förbättringar, samt uppnå verkliga resultat ”på sista raden” (bottom line results).”

OBS! Exklusiv Workshop inleder Goldrattdagen!
Goldrattdagen inleds med en spännande och praktiskt lagd frukostworkshop. Innehållet är inte spikat men
det lutar åt att fokus blir hur du kan förbättra dina nyckeltal genom bättre planeringsverktyg som förenkla
ditt logistik och planeringsarbete.
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FÖRENINGSBREV
Avsändare:
Föreningen för
Produktionslogistik
Box 553, 101 31 Stockholm

ANMÄL DIG IDAG

Plans årliga Logistikkonferens
Älvsjömässan 25–26 april, 2002
Steg I:
Välj din kategori

Kategori 1:
Kategori 2:

Jag är PLAN medlem.
Jag är ej PLAN medlem, men vill bli medlem ett helt år för endast 500 kronor
och får då det billigare konferenspriset. Medlemsavgiften faktureras separat.
Jag är ej PLAN medlem och vill ej bli medlem i PLAN.

Kategori 3:

Steg II:
Välj alternativ
a)
b)
c)
d)

Plandagen
– 25/4
Goldrattdagen – 26/4 (inkl fri WS värde 500 kr)
Båda dagarna/Hela konferensen (paketrabatt 1000 kr)
Middag (kväll 25 april)

Kategori 1 och 2
2.980
3.980
6.960 -1.000 = 5.960
300

Kategori 3
3.480
4.480
7.960 -1.000 = 6.960
300

Alla priser är SEK och exklusive moms.

Steg III:
Ta del av våra rabatter • Boka både Dag 1 och Dag 2 och får då 1.000 kr paketrabatt per person.
• Boka via detta formulär före den 18 december och erhåll kostnadsfritt den exklusiva Workshopen på
morgonen Dag 2 (värde 500 kr) som fokuserar på bättre planeringsverktyg som förbättrar dina nyckeltal.
• Gå 5 betala för 4! Då ni bokar 5 från samma företag går en kostnadsfritt.

Steg IV: Boka!
Kategori
1 2 3

a)
1.Namn
Befattning

e-post

2.Namn
Befattning

e-post

3.Namn
Befattning

e-post

4.Namn
Befattning

e-post

5.Namn
Befattning

e-post

Företag
Adress
Postnr
Telefon

Ort
Fax

Anmäl dig redan idag via www.plan.se
eller faxa in din anmälan till PLANs kansli

08-24 12 05
eller ring 08-24 12 90

Alternativ
b) c) d)

