
AGENDA
Torsdag 23. Maj

Registrering och fika/frukost

Välkommen 
Troels Hansen, VD, Logiq Sweden

Kundresor med Logiq:
Elgiganten - Staffan Jernberg
Medius AS - Årets Partner 2018
Pengvin AB - Lena Magnberg

Lunch i Franska Matsalen

Peppol intar nya marknader. Hur den nya 
lagen om elektronisk faktura påverkar våra 
handelspartners.
Thomas Nakken, lösningsarkitekt Logiq

AI, digitalisering, marknad och trender inom 
ERP. Föreläsning
Jonas Andersson, VD Herbert Nathan & Co

Open-space dialog med Andreas Johansson
samt eftermiddagsfika

Key note: Företagskultur
Olof Röhlander

Avslutning
Troels Hansen

Cava och jordgubbar på terrassen

Aktivitet

Middag, underhållning och prisutdelning 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

Välkomna till Logiqs årliga Partnerdag, för första 
gången i Stockholm!

Logiq har en lång historia av att arbeta tillsammans med partners, ja hela 20 
år! Vi är stolta över att under så pass många år fått dela arena med er. Utan 
er hade vi inte kommit så här långt. Tillsammans arbetar vi för att leverera de 
bäst tänkbara lösningarna till våra kunder och tillsammans tågar vi mot 
fram-tiden. 
Rykande färska nyheter, kundcase och spännande föredrag blandas med 
givande dialoger om företagsutveckling och framtidsmöjligheter. 
Varmt välkomna till en fartfylld heldag på Grand Hotell Saltsjöbaden utanför 
Stockholm!

Utan våra partners 
hade det inte varit möjligt

Partners mot framtiden:



Konferencier
Malin och Thomas

Grand Hotel Saltsjöbaden
Grand Hotel Saltsjöbaden ligger vackert beläget i hotellviken vid Baggensfjärden, bara 20 min från 

Stockholms city. Hotellet har anor från slutet av 1800-talet då familjen Wallenberg lät uppföra  
hotellet med idén om en svensk Riviera. Sedan dess har hotellet gästats av såväl bad- som  

konferensgäster, kungligheter och filmstjärnor.
Under kvällen serveras en middagsbuffé lagad av David Lundqvist som vann  

tävlingen ”Årets kock 2018”. 

Datum:
23.-24. Maj 

Plats:
Grand Hotel Saltsjöbaden

Resalternativ:
Buss, tog, flyg

Kostnad:
1495 kr, all inclusive

Kontakt:
nina@logiq.se

Anmäl er senast den 6. Maj 2019:
www.logiq.se/partnerdagen2019

Anmälningsavgift: 1495 kr (all inclusive) 

Busstransfer: Stockholm Central till 
Saltsjöbaden Grand Hotel avgår kl 9:30

Bil: Gratis parkering vid hotellet
För alternativa resvägar besök http://www.sl.se/


