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– Hvordan ser fremtidens plastindustri ud?

Plastdagen
2016

12. maj IndustrIens Hus

På Plast.dk kan du efter Plastdagen 2016 downloade oplæg og se billeder fra arrangementet.



Plastdagen 2016 – Hvordan ser fremtidens plastindustri ud?
Den 12. maj inviterer Plastindustrien til årets højdepunkt i bran-
cheregi i form af Plastdagen 2016 i Industriens Hus! Under 
overskriften  ’Hvordan ser fremtidens plastindustri ud?’ sætter 
arrangementet fokus på de trends og spilleregler, der vil kende-
tegne udviklingen inden for branchen.
 
Plastdagen 2016 bliver indledt af brancheforeningens gene-
ralforsamling fra 13.00-14.00, hvorefter at det faglige program 
begynder. 
 
Undervejs vil der i pauserne være rig mulighed for at netvær-
ke  med de mange forskellige repræsentanter fra den danske 
plastbranche. Og traditionen tro bliver arrangementet afsluttet 
med en god middag i Industriens Hus med udsigt udover Råd-
huspladsen og Tivoli.

Dem kan du bl.a. møde på Plastdagen

Program
13.00 - 14.00 Generalforsamling i Plastindustrien (kun for medlemmer)

14.00 - 14.10  Velkommen og præsentation af dagens tema
 v/Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien 

14.10 - 15.10 Flyt dig! Eller fremtiden kommer efter dig.
 Lær at navigere i fremtiden, så du kan sætte tidens  

– og Plastindustriens – vigtigste trends på agendaen derhjemme.
 v/anne Skare Nielsen, fremtidsforsker og partner i Future Navigator

15.10 - 15.30 Pause

15.30 - 16.15 Når fremtiden forstyrrer
  Nye teknologier kan vende op og ned på forretningsmodellerne  

hos etablerede virksomheder. Men hvordan sker det i praksis?
 v/Henrik Franck, direktør og investeringsstrateg i Formuepleje a/S

16.15 - 16.35 Pause

16.35 - 17.00 Hvilke krav stiller kunden til fremtidens plastbranche?
 Louis Poulsen har i sin vækststrategi stort fokus på øget værdiskabelse 

i for syningskæden. Men hvad kræver det egentlig af virksomhedens leverandører?
 v/Flemming Bjørnskov Nielsen, indkøbsdirektør i Louis Poulsen a/S

17.00 - 17.25 Trends – hvordan forudser vi morgendagens behov?
 Bæredygtighed er ikke kun et buzzword – det er en nødvendighed! 

Færch Plast arbejder målrettet med at være på forkant.
 v/Thomas Tang, director group strategy & commercial affairs hos Færch Plast a/S

17.25 - 17.40 Uddeling af Plastprisen 2016

17.40 - 18.00 Pause

18.00 - 19.00 Et kursus i kundeforståelse
	 Moderne	mennesker	siger	en	masse	fine	ting,	men	når	vi	skal	 

betale, er det et helt andet handlingsmønster, der viser sig.
 v/Mads ’Blærerøven’ Christensen, livsstilsekspert

19.00 Velkomstdrink og middag

I pauserne vil der være forplejning i form af kaffe, vand, kage, snacks mm. 

Anne skAre nIelsen
Det er ikke nemt at spå om fremtiden, men 
fremtidsforsker anne Skare Nielsen (Futu-
re Navigator) har alligevel forudsætningerne 
i orden til at kunne give et kvalificeret bud. 
anne Skare Nielsen har nemlig mange års 
erfaring med fremtidsforskning. En disciplin, 
der kort fortalt går ud på at se det, der endnu 
ikke findes og at kunne forestille sig radikalt 
anderledes udviklinger – uden at miste for-
bindelsen til virkeligheden.

MAds CHrIstensen
Livstilseksperten og forfatteren Mads ’Blære-
røven’ Christensen er kendt af de fleste fra et 
utal af optrædener i TV og radio og som fast 
medlem af panelet i radioprogrammet mads & 
Monopolet. Men Mads Christensen er også en 
flittigt benyttet foredragsholder i erhvervslivet, 
og til Plastdagen 2016 vil han på sædvanlig 
inspirerende vis tale om, hvordan man bedre 
forstår sine kunder. 

HenrIk FrAnCk
Henrik Franck, partner og investeringsstrateg 
i Formuepleje a/S, giver i sit indlæg et skarpt 
bud på, hvordan investeringstendenserne vil 
udvikle sig. Han vil også uddybe, hvordan ak-
tuelle begreber som ’Industri 4.0’ og ’Disrup-
tion’ fremadrettet vil påvirke dansk produktion 
i praksis.

Pris: 
Det er gratis at deltage i generalforsamlingen og 
Plastdagens faglige program om eftermiddagen.

aftenens festmiddag (inkl. drikkevarer) kan købes 
til en pris for 899 kr. ex. moms. Tilmelding sker via 
Plast.dk.

Hvor: 
Industriens Hus, Rådhuspladsen, 
København V
Der er et begrænset antal P-pladser under Industri-
ens Hus, der fordeles efter først til mølle-princippet. 
Derudover er der gode parkeringsmuligheder hos 
Q-Park i Nyropsgade 42. 


