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GÖTEBORG

Svenska Mässan 

7 september 2016

TEMA Från lockvara 
till specialprodukt

9.15    Inledning. Välkomna till 
 Trä- och bygg handelsdagen!
 Nils Lindstrand, NTT/woodnet.se
9.30    VilmaBas, Individmärkning och CMP  
 – stöd för träsäljare.
 Johan Fröbel och Johan Larsson, Svenskt Trä.
10.00  Sälj med kunskap och information,  
 inte med låga priser.
 Peter Sjöström, Beijer Byggmaterial.
10.30  Så kan nätet användas för att utveckla   
 bygghandeln.
 Magnus Svensson, Byggvarulistan.

PROGRAM
10.50 TräD-skrivare hos träindustrin eller i butikerna?
 Mikael Lindström, Innventia.
11.10 Efter Parisavtalet om miljön – hur kommer  
 träanvändandet påverkas?  
 Robin Ljungar, TMF.
11.30 Lunch i utställningen
12.30 Målning av panelbräder: Ny forskning gav  
 nya förutsättningar.
 Tinh Sjökvist, Lnu.
12.50 BioInnovation ger nya chanser för trä.
 Marie Johansson, SP och Lnu.
13.10 Vidareförädlat i Södra i dag och i morgon.
 Fredrik Gustavson, Södra.

13.30 Robusta klarlacker på trä.
 Anders Larsson, SP.
13.50 Trä med stående årsringar  
 ger nya möjligheter. 
 Josefin Nilsson, Linnéuniversitetet.
14.10 Mervärde och innovation  
 – vår väg för ökad kundnytta.
 Markus Henningsson, SCA.
14.30 Fikapaus i utställningen
15.00 Diskussion: Torkning för högre kvalitet och   
 lägre klimatpåverkan. Alent, Valutec med flera.
15.30 Sammanfattning av dagen: 
 ”Wood try harder” – vägen till vinst?
 Dagens talare och Nils Lindstrand.

Bygghandelns resultat har inte förbättrats trots stark tillväxt och 
omsättningsrekord. Hur ändrar vi på det?
   Träprodukterna kan bli branschens vinstmaskin. Genom att  
öka förädlingsgraden kan vi få bättre betalt i alla led. Den utveck-
lingen vill vi på NTT/woodnet bidra till genom Trä- och bygg-
handelsdagen!

B Din logotype i alla marknadsföringsannonser
B Möjlighet att ge giveaways till deltagarna
B Din logotype exponeras i e-utskick som  
marknadsför seminariet
B Din logotype i programmet som delas ut till  
deltagarna
B Ståbord i direkt anslutning till seminarielokal,  
lunch & kaffe- och mingel- pauser med möjlighet  
att presentera era produkter/tjänster
B Plats för roll-up
B 5 inträdesbiljetter á 1495 SEK
B Deltagarlista med kontaktuppgifter

Detta får du som partner

Pris: 33 000 SEK

För mer information kontakta Roger Folhammar, mediechef Tel 08-670 41 79 • roger.folhammar@mentoronline.se

Därför ska du 
vara partner

Du som levererar varor och tjänster 
till bygg handeln erbjuds här 

möjligheten att presentera dina 
varor och tjänster till handlare som 

vill ligga i framkant.


