NÄTVERKSMIDDAG
Vi bjuder på en trevlig nätverksmiddag på Grand Hotel.

Vi inleder arrangemanget
måndagen den 2 maj med en
välsmakande trerättersmiddag på
Grand Hotel i centrala Jönköping.
Vi samlas klockan 19.00.
Anmäl dig till middagen på
Swerigs hemsida (swerig.se).

Meny
• Carpaccio med brynt smör,
parmesanflingor, citron och körsbärstomat
• Variation på närproducerat lamm
med symfoni av blomkål, stekt potatis
och madeirasås
- Lammracks
- Pulled lamm
- Lammfilé
• Passionerad moussetårta
à la Grand

Inbjudan till Swerigs

NÄTVERKSDAG
3 maj 2016

Behöver du boende?
Som medlem i Swerig kan du bo till förmånliga priser på Grand Hotel:
• 714 kr i small/standard enkelrum
• 804 kr i medium/uppgraderat enkelrum eller standard dubbelrum för 1 person
• 938 kr i medium/standard dubbelrum för 2 personer
Du bokar ditt rum på www.grandhoteljonkoping.se. Uppge kod ”SWERIG”.
Priserna inkluderar frukostbuffé och gäller för 1 natt.

SWERIG
Swedish Rail Industry Group
Box 5510
SE-114 85 Stockholm
Visitors address: Storgatan 5, Stockholm
Phone: + 46 8 782 08 50
info@swerig.se
www.swerig.se

PROGRAM PRESENTATION
DAGSPROGRAM
9.00–11.00

09.00–10.20

Utställarmöte/samlings-		 12.10–13.00
monter Innotrans och
13.00–13.40
styrelsemöte Swerig
13.40–15.00
Uppbyggnad av monter
15.00–16.00
och nätverkande

Gemensam lunch
Workshoptillfälle 3***

Dagen innehåller två hörnstenar:
• Minimässa
Varje medlem får en utställningsyta på 6 m2 innehållande
ett ståbord samt plats för roll-up eller dyl som förklarar
vad företaget gör, vilka marknader man är inne på
osv. Denna minimässa är uppställd i navet av hela
arrangemanget och fungerar som samlingsplats mellan
alla workshops. Deltagarna får här tillfälle att cirkulera
och lära känna övriga medlemmar närmare.

Årsmöte Swerig

Workshoptillfälle 1*

16.00–16.10

11.00–11.30

Kaffepaus

11.30–12.10

Workshoptillfälle 2**

Vid varje worskhoptillfälle hålls
en eller flera parallella worskhops.

Gemensam avslutning

• Workshops
De sistnämnda hålls av deltagarna själva och
syftet med dem är att medlemsföretag ska kunna
ta upp frågor som man brottas med i strävan att nå
nya marknader. I mindre grupper diskuteras varje ämne
där vi tar tillvara på den stora erfarenhet och kompetens
som finns hos våra medlemmar.
Det kan också vara åt andra hållet – deltagarna
berättar successtories och delger andra hur man
lyckades med sin affär på en viss marknad.
När dagen är slut ska deltagarna ha med sig konkreta
råd och nya kunskaper.

*Worskhop 1
1. Datanätslösningar för tåg och järnväg
Arrangör: Westermo
2. Tillgänglighet för hörselskadade
Vikten av att integrera tillgänglighetsskapande åtgärder
i ett tidigt skede i projektet. PIS-leverantörernas viktiga
roll för att främja acceptansen för tillgänglighet hos
beställaren/operatören.
Arrangör: Bo Edin AB / Univox
3. Co-existence between GSM – R and 3G/4G systems
Arrangör: MIC Nordic

**Worskhop 2

***Worskhop 3

1. Safety onboard
Arrangör: Consilium

1. Hur 4G kan skapa nya möjligheter inom
järnvägssegmentet
Inom en snar framtid kommer allt vara
uppkopplat. Detta kommer leda till många nya
möjligheter för järnvägsindustrin. Under seminarier går vi igenom trender samt diskuterar hur
era produkter och tjänster kommer förändras.
Vilka möjligheter finns när allt är uppkopplat och
vi har tillgång till all den data som genereras?
Arrangör: Ericsson

2. Så blir du framgångsrik i ditt
mässdeltagande
Worskhop och genomgång av viktiga
framgångsfakorer i förberedelsearbetet.
Vad behöver man göra för att lyckas och hur?
Arrangör: Workshopledare: Mikael Jansson,
vd för Fairlink, författare och Sveriges
ledande personlighet inom mässkunskap.

2. Steps To Export
Övning med en grupp företag. Dessutom
berättar vi mer om vårt stöd till småföretag
och exemplifierar med ett företagscase som
man kan relatera till.
Arrangör: Business Sweden

Idén till nätverksdagen föddes efter den rundringning
som genomförts bland alla medlemmar. Där framkom
att nätverkande, erfarenhetsutbyten och kontakter
med kollegor i branschen står högst på önskelistan.
Vi vill därför arrangera en träff där våra medlemmar
får tillfälle att ta del av varandras kunskaper, stärka
kontakterna och lära känna våra verksamheter ännu
bättre. Vi kallar till en nätverksdag!

SÅ GÅR DET TILL

Nätverk i minimässan

10.20–11.00

BAKGRUND

FÖR VEM
Enbart för Swerigs medlemmar. Vi ser gärna att flera
kompetenser från varje företag närvarar. Vi vill att så
många som möjligt deltar. Alla som är delaktiga i att
skapa exportaffärer har utbyte av, och är en tillgång för
arrangemanget. Sprid därför inbjudan
till dina kollegor.

KOSTNAD
ANMÄLAN
15 april
15 april är den sista dag att anmäla
vilka som medverkar från varje
företag samt om man vill utnyttja sin
utställningsplats i minimässan.

Anmälan sker via swerig.se

Monterplats för företagspresentation,
seminarieprogram, minimässa, middag, kaffe
och lunch ingår utan kostnad. Resa och boende
bekostas av var och en.

PLATS
Elmia, Jönköping

