Kutsu

Ympäristövastuu – miten se näkyy tulevaisuuden
logistiikassa?
Logistics Summit 2020 ilmoittautuminen on avattu!
Logistics Summit 2020 kerää kokoon Suomen logistiikka-alan toimijat, logistiikasta
kiinnostuneet sekä runsaasti asiantuntijoita 5.11. klo 8.30-16 järjestettävään
seminaariin Lahden Sibeliustalolle.
Suomen suurin tiehanke valmistuu syksyllä 2020 ja sen kunniaksi Suomen Osto- ja
Logistiikkayhdistys LOGY, Lahden Seudun Kehitys LADEC sekä LAB-ammattikorkeakoulu
järjestävät korkeatasoisen logistiikka-alan seminaarin, jonka teemana on Ympäristö ja
vastuullisuus logistiikassa. Teema mukailee Euroopan komission päätöstä valita Lahti
Euroopan Ympäristöpääkaupungiksi 2021.
Puhujiksi saapuu mm. logistiikka-alan suomalaista johtoa sekä runsas joukko muita
mielenkiintoisia näkökulmia tapahtuman teemaan liittyen. Tapahtuma on maksuton.
Varmista paikkasi ja ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ LINKISTÄ!
Lisätietoja:
Sari Kesäniemi | sari.kesaniemi(a)ladec.fi | 050 383 8328

Tapahtumassa lavalle astuvat mm:

Minna Ruisaho
Customer Service & Operations Director
Greencarrier Liner Agency Finland Oy
Minna Ruisaho on toiminut yli 20 vuotta varustamoagentuurissa erilaisissa tehtävissä.
Lisäksi viimeiset viisi vuotta keskittynyt divisioonassaan ympäristö- ja vastuullisuusasioihin
tiiviissä yhteistyössä varustamo Evergreen Line:n kanssa.
Greencarrier Groupissa vihreä logistiikka on yksi neljästä strategisesta
painopistealueesta, johon yritysryhmässä panostetaan, ja tavoitteena on tarjota asiakkaille
vihreämpiä vaihtoehtoja nyt ja tulevaisuudessa.
Eero Heinonen
Executive Vice President
K. Hartwall
Eero Heinonen vetää yrityksen Paketti- ja Logistiikka liiketoimintayksikköä, joka kehittää ja
valmistaa logistiikkaa parantavia kuljetusvälineistö- ja automaatioratkaisuja.
Yrityksellä on asiakkaita yli 60 maassa ja K.Hartwall toimii kehityskumppanina monelle
globaalisti johtavalle yritykselle maailmalla, esim. Amazon, Royal Mail, Volkswagen DHL,
Bosch ja ICA.

Mari Pantsar, Suomen
itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Mari Pantsar luotsaa Suomen itsenäisyyden
juhlarahaston Sitran Hiilineutraali kiertotalous teemaa. Hän johtaa teeman strategiaa ja vastaa
siitä, että kaikki teeman tekemiset viitoittavat
Suomen tietä kohti ekologisesti kestävämpää ja
kilpailukykyisempää yhteiskuntaa.
Marilla on parinkymmenen vuoden kokemus
cleantech-liiketoiminnan kehittämisen
johtotehtävistä niin yksityisellä kuin julkisella
sektorilla ja useissa hallituksissa.

Mukana myös Lahden

kaupunginjohtaja Pekka
Timonen

Moderaattorina Markus Pirttijoki
Tapahtumaa moderoi Markus Pirttijoki. Markus
toimii Etelä-Suomen Sanomien päätoimittajana ja
Mediatalo Keskisuomalaisen sisältöjohtajana PäijätHämeessä.
Markuksella on takanaan yli 25 vuoden ura
taloustoimittajana, uutisankkurina, uutispäällikkönä
ja päätoimittajana. Ennen Lahteen muuttoa hän on
työskennellyt mm. Aamulehdessä,
Kauppalehdessä, MTV Uutisissa ja Kainuun
Sanomissa.

Pysy kuulolla – julkistamme lisää puhujia lähempänä tapahtumaa!

Tapahtumaa rahoitetaan osittain Next Step Lahti Region -hankkeesta.

www.lahtibusinessregion.fi

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Lahti Region Development LADEC Ltd
Niemenkatu 73, FI-15140 Lahti
phone +358 44 702 2700
www.ladec.fi

Mikäli et halua jatkossa vastaanottaa Lahti Business Region -uutiskirjettä, peru uutiskirje. Jos
haluat tilata uutiskirjeen toiseen osoitteeseen, tee se täällä. Osoitelähde: LADECin
asiakasrekisteri | Tietosuojaseloste

