Affärsmöjligheter i en mer
resurseffektiv ekonomi
29 – 31 Maj 2018 • Linköping, Sweden

 Hårdnande konkurrens och sinande naturresurser i
kombination med växande klimat- och miljöhot innebär
nya utmaningar för hela samhället - inte minst näringslivet. Behovet av bättre resursanvändning och ökad
resurseffektivitet är idag större än någonsin. Cirkulär
ekonomi bygger på modeller som lyfter fram kretslopp
och effektivare resursanvändning snarare - ett tankesätt
som både leder till kapade kostnader och miljövinster.
Det handlar inte bara om hur produkter designas och
tillverkas. Framöver kommer innovativa affärsmodeller
spela en avgörande roll för att skapa ett mer resurseffektivt samhälle - förändringar i tillverkningsprocessen
måste också kombineras med nya sätt att göra affärer på.
 Den 29 maj går den internationella konferensen Industrial Product-Service Systems (IPS2)
(www.cirpips2.org) av stapeln i Konsert & Kongress,
Linköping. Heldagskonferensen kommer ge dig nya
kunskaper och insikter om övergången till en cirkulär
ekonomi och på vilket sätt du kan bli del av denna. Du
får träffa världsledande forskare såväl som företrädare
för globala industriföretag i framkant. Konferensen bjuder också på möjligheter till nätverkande med branschkollegor, kunder, leverantörer och andra som står i
begrepp att påbörja sin förändringsresa.

ANMÄLAN
Konferensavgift: 1 325 kronor (exklusive moms) vid anmälan före 13 April 2018) (1 600 kronor exkl. moms vid
sen anmälan). För program och mer detaljer besök
http://www.cirpips2.org/index.php/registration.
Vid frågor, kontakta professor mattias.lindahl@liu.se.

PROGRAM (29 maj)
Tid

Agenda

08:30 – 09:00

Registrering

09:00 – 09:15

Öppningsanföranden

09:15 – 09:50

Inledningstal av Ken Webster 1 (Head of
Innovation, Ellen MacArthur Foundation)

09:50 – 10:20

Kaffepaus med mingle

10:20 – 12:00

Presentationer om resurseffektivitet och
cirkularitet från världsledande företag
såsom ABB, Toyota Material Handling
Europe, Volvo Car, Siemens, Qlean
Scandinavia, Inrego och HTC Sweden

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:00

Pandeldebatt mellan deltagande företag och
inspel från publiken

14:00 – 15:30

Workshop – träffa forskare och andra
företag för att diskutera behov, idéer och
få konkreta tips om resurseffektivitet och
cirkularitet. (inklusive kaffepaus)

15:30 – 16:00

Återrapportering från arbetsgrupperna

16:00 – 18:00

Avslutningsmingel

1
Författare till Circular Economy: A Wealth of Flows (juni 2015) som behandlar
systemtänkande, ekonomi och nya affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/about/who-we-are/team/ken-webster
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