
AGENDA
Torsdag 23. mai

Registrering og frokost

Velkommen
Troels Hansen, adm.dir. Logiq Sweden

Kundereiser med Logiq
Elkjøp - Staffan Jernberg
Medius AS - Årets Partner 2018
Pengvin AB - Lena Magnberg

Lunsj  i Franska Matsalen

Peppol inntar nye markeder. Hvordan den  
nye loven om elektronisk faktura påvirker 
våre handelspartnere.
Thomas Nakken, løsningsarkitekt Logiq

AI, digitalisering, marked og trender  
innenfor ERP.
Jonas Andersson, VD Herbert Nathan & Co

Open-space dialog og ettermiddagsfika
Andreas Johansson

Key Note: Foretakskultur
Olof Röhlander

Avslutning
Troels Hansen

Cava og jordbær på terrassen

Aktivitet 

Middagsbuffet, underholdning og utdeling 
av Årets Partner

kl. 10.00

kl. 10.30

kl. 11.15

kl. 12.30

kl. 13.30

kl. 13.50

kl. 14.35

kl. 15.20

kl. 16.05

kl. 16.30

kl. 17.00

kl. 19.30

Velkommen til Logiqs årlige Partnerdag, for første 
gang i Stockholm!

Logiq har en lang historie med å jobbe sammen med partnere, ja faktisk hele

20 år! Vi er stolte over at vi under så mange år har kunnet dele arena med dere.

Vi hadde ikke kommet så langt uten dere. Sammen arbeider vi for å levere de

best tenkelige løsningene til våre kunder, og sammen tar vi fart inn i fremtiden.

Rykende ferske nyheter, kundecase og spennende foredrag blandes med

givende dialoger om forretningsutvikling og fremtidsmuligheter.

Varmt velkommen til en spennende heldag på vakre Grand Hotel Saltsjöbaden

utenfor Stockholm.

Vi gleder oss til å treffe dere!

Uten våre partnere hadde 
det ikke vært mulig

Partners mot framtiden:



Konferansierer
Malin og Thomas

Uten våre partnere hadde 
det ikke vært mulig

Grand Hotel Saltsjöbaden
Grand Hotel Saltsjöbaden ligger vakkert til i hotellviken ved Baggens-fjärden, bare 20 min fra 

Stockholm City. Hotellet har aner tilbake til slutten av 1800-tallet da familien Wallenberg oppførte 

hotellet med ideen om en svensk riviera. Siden det har hotellet blitt gjestet av såvel bade- som 

konferansegjester, kongelige og filmstjerner. 
Under kvelden serveres det en middagsbuffet laget av David Lundqvist, som vant den svenske 

konkurransen «Årets kokk 2018».  

Dato:

23.-24. mai

Sted:

Grand Hotel Saltsjöbaden, Sverige

Reisealternativ:

Buss, tog, fly

Pris:

1495 kr, all inclusive

Kontakt:

mari@logiq.no

Busstransfer: Stockholm Central til
Saltsjöbaden Grand Hotel avgang kl 9:30

Bil: Gratis parkering ved hotell
For alternative ruter besøk http://www.sl.se/

Påmelding senest 6. mai 2019:

www.logiq.se/partnerdagen2019
Pris: 1495 kr (all inclusive) 


