
DI Handel inviterer til nytårskur den 9. januar 2019 hos My Garage i Vejle. Fokus er på 
nye forretningstendenser i 2019, som kan bidrage til at udvikle din forretning inden for 
salg, marketing, kundeservice og e-handel. Til slut byder vi på rundvisning hos My Garage 
blandt Maserati’er og Porscher samt middag og masser af netværk. 

Vi fylder op efter først-til-mølle princippet, så skynd dig at reservere dagen i din kalender 
og få en masse inspiration til at skabe god business i 2019. 

Kom og mød kollegaer fra hele branchen.

Vi glæder os til at se dig.

HOTTE BUSINESS  
TRENDS

2019

Christian B. Lund
Adm. direktør 
Sanistål A/S
Formand for DI Handel

Annette Falberg
Branchedirektør
DI Handel

Tid: 
Onsdag den 9. januar 2019 
fra 15.00 – 20.30

Sted: 
My Garage, Wittrupvej 1, 
7120 Vejle Øst

Pris: 
Gratis for medlemmer af DI 
Handel. No show gebyr på 
500 kr. + moms.

800 kr. + moms for alle 
andre.

Kom godt i gang med 2019, når DI Handel 
skyder året i gang med et brag af et  
arrangement for alle vores medlemmer. 

 > TILMELD DIG HER

http://di.dk/diuddannelse/Konferencer/Tilmelding/Pages/default.aspx?productid=13086


15.00 Godt nytår og velkommen
Adm. direktør Christian B. Lund, Sanistål A/S, formand for DI Handel

15.10 What’s up? – seks trends der vil forme din forretning i 2019
Hvordan sikrer du, at din forretning er rustet til fremtiden, og at du forbliver relevant hos 
dine kunder? Få indsigt i de nyeste adfærdstrends hos dine kunder og bliv klogere på, 
hvordan din virksomhed kan gøre brug af trends til at udvikle nye produkter, services, 
designe kundeoplevelser og geare forretningen til fremtiden – uanset om du sælger 
B2B, B2C eller B2People. 

PhD i kundeadfærd Heidi Boye, Implement Consulting Group

15.50 Et DI kig i krystalkuglen for 2019
Få indsigt i de tendenser, som DI ser i samfundet og hos virksomheder i Danmark. 
Hør bl.a. hvorfor digital ansvarlighed bliver en ny konkurrenceparameter, og hvordan 
Danmark skal udvikles gennem data. 

Direktør Lars Frelle-Petersen, Dansk Industri

16.10 PAUSE

16.30 Digitale tips og tricks for forretningen i 2019
Hvad er ’hot’ og hvad er ’not’ netop nu i forhold til at skabe god e-business? Hvilke 
digitale tendenser skal du tage højde for i 2019 for at skabe bedre salg til dine kunder 
på alle kanaler. 

Adm. direktør Lars Hedal, Hesehus 

17.00 Salg via online markedspladser – mulighed eller trussel?
Online markedspladser kan blive en vigtig salgskanal i fremtiden. Hør hvorfor og 
hvordan og om e-Handel, som vi kender det i dag, bliver disruptet i 2019, og hvilke 
konsekvenser det kan have for din forretning? 

Professor og institutleder Jan Damgaard, Institut for Digitalisering,  
Copenhagen Business School

17.25 Opsamling og et kig fremad på året der kommer
Branchedirektør Annette Falberg, DI Handel

17.30 Godt nytår med bobler 

18.00 Rundvisning i My Garage

18.30 Let middag og netværk

20.30 Tak for i dag

PROGRAM

Jan Damsgaard er digital 
vismand og medlem af 
Disruptionrådet. Han forsker 
i forretningsstrategier for 
digitalisering, disruption, 
platformsøkonomi, Big Data 
og Internet of Things. Jan er 
en stærk kommunikator, der 
bidrager til at sætte den digi-
tale dagsorden i Danmark.

Lars Hedal har mere end 18 
års erfaring med e-handel 
hos danske virksomheder. 
Lars stiftede Hesehus A/S i 
2002, og har været adm. di-
rektør lige fra start. Han har 
fingeren på e-handelspulsen 
og arbejder bl.a. med kunder 
som Matas, DLG, Wupti og 
Lemvigh-Müller.

For Heidi Boye er 
udgangs punktet altid kun-
derne. Hun har i de sidste 
15 år haft fokus på at hjælpe 
virksomheder med at vækste 
deres forretning gennem et 
stærkere kundefokus, som 
afsæt for eksekvering af 
kommercielle udviklingspro-
jekter og strategier. 

Lars Frelle-Petersen er 
medlem af DI´s direktion og 
er ansvarlig for at udvikle 
DI’s digitaliseringspolitik. 
Lars har beskæftiget sig med 
digitaliseringsdagsordenen 
hele sit arbejdsliv – bl.a. som 
direktør for Digitaliserings-
styrelsen, før han kom til DI.


