På Facility Nordic-dagen möts service- och tjänstesektorns ledande aktörer, leverantörer och personer
från kundsidan. I konferensbiljetten ingår förmiddags- och eftermiddagsfika och lunchtallrik
med mineralvatten/lättöl .
Pris: 795:- (IFMA-medlem 650:-)

i samarbete med

PROGRAM FACILITY NORDIC-DAGEN TORSDAG 4 APRIL
09.00 Fika och registrering

12.10 Gemensam lunch

09.30 Välkommen

13.10 	Hur ökar vi kunskaperna hos dem som beställer
FM tjänster?
		
Lyssna till erfarenheter från en oljeplattform.
• Vi som köper in FM tjänster vad kräver vi?
•	Varför är företagen själva så begränsade på 		
uppföljning av utfört arbete med information till 		
köparna?
•	Varför gör så få företag marknadsundersökningar? 		
Ta tempen på utfört arbete!

		Boel Jönsson, Chefredaktör RENT medFacility Nordic
och Victor Mannerholm-Hammar, Management konsult
EY och ordförande IFMA Sverige
09.40	Trender som kommer att transformera FM-marknaden
Som ledande rådgivare inom Real Estate och Facility
Management genomför EY löpande marknads- och
trendstudier kring FM-marknaden. Victor kommer här
att dela med sig av de senaste trenderna och ge en inblick
i vad som kommer att transformera FM-marknaden.
10.10 Hälsosamma arbetsplatser
• Trender, hälsa och välmående
•	Lyssna till varför Skanska anser frågan vara så viktig för
företagen och hur de själva arbetar med den.
		
Sofia Ekerlund, Marknadsansvarig Hälsa/WELL,
		 Skanska Öresund
10.40 Fika
11.10 	Att bygga ett hållbart föredöme
E.ON samlokaliserar tre kontor till ett samtidigt som
man inför ett nytt förändrat aktivitetsbaserat arbetssätt.
Kontoret som ska skapas ska vara ett föredöme ur ett
hållbarhetsperspektiv för både miljö och människa.
		
Linda Palac, Head of RealEstate E.ON Sverige AB
11.40 Smarta kontorslösningar
		Sony har haft en digital tjänst som hjälper de anställda
med wayfinding och andra vanliga problem på kontoret
sedan 2010. Idag har tjänsten, Nimway, lanserats på företag och publika verksamheter runt om i Skandinavien
och Europa. Nimway är en intuitiv smart kontorslösning
som hjälper dig att hitta kollegor, tillgängliga mötesrum, lediga skrivbord eller bara att hitta rätt på en stor
arbetsplats.
		
Lars-Gunnar Lundgren, affärsområdeschef för Nimway,
Sonys produktfamilj för att adressera vanliga problem
på större kontor

		Morten Olsson, Fleet Hotel Manager Offshore 		
& Cruise Consultant tidigare har Morten arbetat på 		
Floatel International
13.40 	Facilitybranschen - en integrationsmotor
	
•	Sverige står inför stora utmaningar med många 		
utrikesfödda som står utanför arbetsmarknaden.
•	FM-branschen sticker ut som en väg in med låga
trösklar. Men vad krävs för att branschen ska kunna
bidra ännu mer till integrationen?
		
Ari Kouvonen, näringspolitisk chef Almega
		Serviceföretagen
14.10 Fika
14.30 	Framtida utmaningar
		Michael ger sin syn på framtida utmaningar inom
		 framtidens FM från olika perspektiv.
		 Michael Esplinger, FM-ansvarig Deloitte
15.00 	FM med patientupplevelsen i centrum
Hur Servicevärdar och samordning av tjänster kan
förbättra vårdvistelsen.
		 Elisabeth Lindskog Verksamhetsutvecklare FM,
Magnus Trönell, Verksamhetschef Regionservice
Region Skåne
		
Avslutning och möjlighet att besöka mässan

Anmälan: Gå in på cleanmassan.se och klicka dig in på Facility Nordic-dagen

