
SEMINARIER MED TEMA:

Handeln efter pandemin



Handeln efter pandemin
TORSDAG 28 OKTOBER  
KL 8.00 – 10.30

PROGRAMPUNKTER:

• Inleder med gemensam frukost kl 7.45

• Handeln efter pandemin – när kommer egentligen  
det nya normala?

 Magnus Ohlsson, We Hunt For Heads 
 Pandemin har påverkat en hel värld och inte minst 

handelns transformation. Digitaliseringen tog stora 
kliv framåt och än en gång gällde den gamla sanningen 
att marknaden finns där kunderna finns. Hur påverkar 
pandemin handelns digitala språng? Hur påverkas den 
fysiska handeln och vilka beteenden kommer finnas  
kvar efter pandemin? Hur ser handeln ut 2025? 

• Kompetens för framtidens handel 
Helen Rönnholm, Handelsrådet

 Under två år har handlare i Västerås kunnat delta i  
utbildningsprojektet Kompetenslyft för handeln.  
Nu knyter vi ihop säcken och ställer oss frågan  
– vad kan vi dra för lärdomar från satsningen och vilka 
krav ställer detta på fortsatt kompetensutveckling?

Varmt välkommen till ett inspirerande  
seminarium där vi sätter fokus på  
frågan vad händer med handeln efter 
pandemin? Tillsammans med företag, 
bransch representanter och politiker, 
möts vi för att diskutera framtida  
utmaningar och möjligheter. 

DATUM & TID: Torsdag 28 oktober kl 8.00–1o.30 (kaffe och smörgås från 7.45)  //  PLATS: Elite Stadshotellet, Djäknesalen  
ANMÄLAN: Anmäl dig senaste den 22/10 via länken: bit.ly/Vasteras28okt  //  Deltagandet är avgiftsfritt!                                                     

PRAKTISK INFO

• På gång i city 
 Maria Fors Västerås Citysamverkan

• Reskills – en dröm som går i uppfyllelse!  
Minna Engström Heino, Nordiska Textilakademin 
Minnas roll är att inspirera företag, och enskilda att  
vara med i och hjälpa till med den omställningsprocess 
textil- och modebranschen är mitt i med hjälp av Reskills 
utbildningsplattform. Digitalisering, globalisering, 
automatisering och inte minst ett allt starkare fokus på 
hållbar utveckling och hållbar konsumtion påverkar  
branschens förutsättningar. Re:skills Textile & Fashion 
finansieras av Europeiska unionen/Europeiska social-
fonden och ägs av Science Park Borås.

• Panelsamtal  
Eva Lilja, Näringslivsdirektör och Maria Fors Västerås,  
Citysamverkan med flera. Moderator Magnus Ohlsson.

• Fika och mingel

Minna Engström HeinoMagnus Ohlsson

http://bit.ly/Vasteras28okt

