Syddansk Logistik Forum
______________________________________________________________________

Deltag i en konference, der kan hjælpe din bundlinie….

Spar på de dyre dieseldråber!!!

Onsdag den 26. september 2012
kl. 9.00 – 13.00
hos
Hotel Scandic
Kokholm 2
6000 Kolding
Formål med konferencen…
De fortsat stigende udgifter til diesel er efterhånden blevet en stor og alvorlig
belastning på transportkontoen, der forøger dine omkostninger pr. bil, og desværre
ser det ikke ud til, at prisen på diesel vil falde – tværtimod, hvorfor dieseldråberne
”æder” af dit overskud.
Derfor gennemgår vi på konferencen de mange forskellige tiltag du kan gøre for at
opnå besparelser på dit dieselforbrug, f.eks. den rigtige lastbil til formålet, de rigtige
dæktyper, motiverede chauffører, edb-hjælpeværktøjer og sidst, men ikke mindst
hvad en stor transportvirksomhed i praksis har opnået ved at satse på området.

Se program på næste side….

Program – De dyre dieseldråber
08.30 Registrering/morgenkaffe og rundstykker.
09.00 Velkomst v/ Henry Dyrlund, formand Syddansk Logistik Forum
09.10 Hvordan kan kørselsoptimering hjælpe? v/ Jan Ankersen, Falck Sirius
09.40 Hvad kan smøremidlerne gøre? v/Torben D. Rasmussen, OK
10.00 Så meget diesel sparede vi! v/ Henrik Ringskær, SPF Danmark
10.30 Kaffepause
10.50 Hvad gør lastbilproducenterne? v/Erling Petersen, Scania
11.20 Hvad betyder bedre diesel? v/Christopher Mercado, Shell
11.50 Hvordan kan uddannelse hjælpe? v/ Leif Roed Jacobsen, EUC
12.20 Hvad betyder dækkene? v/Hans Madsen, Continental
12.50 Afrunding v/Henry Dyrlund, formand Syddansk Logistik Forum
13.00 Frokost

Tilmelding:
Du tilmelder dig til temadagen på: e-mail: info@logistik-forum.dk
Tilmelding senest fredag den 21. september 2012
Pris
Pris for deltagelse i temadagen er:
• Medlemmer af Syddansk Logistik Forum: kr. 640,• Ikke medlemmer: kr. 960,00 - som giver gratis medlemskab resten af år 2012

efterfølgende deltagere betaler medlemspris (kr. 640,00)
Praktiske oplysninger:
Alle priser er eksklusive moms. Der tages forbehold for ændringer i programmet og evt, trykfejl. Deltagelse i temadagen afregnes
forud. Kaffe, frokost og evt. materialer indgår i deltagergebyret. Tilmelding er bindende, men ved afmelding senest 2 uger før
konferencen refunderes 50%. Ved afmelding mindre end to uger før konferencen refunderes deltagergebyret ikke. Hvis man ønsker
at sende en anden deltager end den tilmeldte skal dette oplyses til sekretariatet senest 2 dage før konferencen. Såfremt konferencen
aflyses pga. for få deltagere får deltagerne besked herom og deltagergebyret refunderes.
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