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Skriv ut ditt kostnadsfria 
entrékort till mässan här

BESÖK OSS I MONTER 
B02:02

KONFERENS

I tre dagar förvandlas Svenska Mässan till ett vibrerande och innovativt nav för alla som arbetar och vill utvecklas inom 
framtidens transport och logistik. En hel värld av lösningar för en friktionsfri transport- och logistikkedja finns samlad  
när du utforskar de senaste produkterna och tekniken från branschens alla ledande leverantörer och varumärken.

Logistik & Transports öppettider, konferensspår och utställare hittar du på www.logistik.to

- din genväg till din framtida transport- och logistikstrategi

#lot2018

HÄMTA DITT KOSTNADSFRIA 

ENTRÉKORT TILL MÄSSAN >>

ARE YOU READY  
FOR THE FRICTIONLESS FUTURE?

STORÅR

FOKUSOMRÅDEN 

• Intralogistik

• Robotisering 

• Handel

• Materialhantering

4 mässhallar + 150 utställare 
Marknadens allra senaste lösningar och produkter presenteras 
på mässgolvet. Här finns garanterat något för alla, oavsett  
om man arbetar i driften eller sitter med beslutsunderlag för  
kommande investeringar. 

Erfarenhetsutbyte och nya samarbeten 
Nätverka med kollegor och tusentals besökare från hela 
Norden, utbyt erfarenheter och initiera nya samarbeten.

Konferens i världsklass 
Möt eliten som visar vad som är i antågande. 
Nya insikter och nätverkande på högsta nivå.   

Kostnadsfria seminarier och case 
av nyckelpersoner i branschen
Över 30 talare i toppseminarier av ledande företag 
och experter på öppna scenen på mässan.

Konferensen går i sin 20:e upplaga och är den tyngsta inom logistik och transport i Norden.  
Experter och beslutsfattare från svenskt näringsliv diskuterar de senaste frågorna och framtidens utmaningar. 

Partners:

Nordens ledande mässa och konferens för logistik- och transportlösningar

Frédéric Cho, 
Kinaexpert

Maria Helmroth,  
Supply Chain Developer Lindex

Martin Lundstedt,  
VD AB Volvo 

TRUCKOMRÅDE 
& TRUCK-SM

3000 kvm stort truckområde 
med rafflande tävlingar

ÖPPNA SCENEN 

Mängder med inspirerade 
case mitt på mässgolvet 

Framtidsområde  - här visas vad 
som kommer härnäst 

Mängder med utmärkelser 
delas ut under mässan 

FUTURE LOUNGE PRISUTDELNINGAR

Se programmet  på www.logistik.to

Vart tredje år växlar Logistik & Transport upp och förlänger till tre dagar – då flerdubblas hela mässområdet, vilket inkluderar: 
  4 mässhallar  |  +150 utställare  |  Kostnadsfria seminarier  |  Stort truckområde  |  Konferens  |  Truck-SM

https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&900022018&&ProjectId=18002&KampId=XNET7776;0



