
IDEUM, Brobygrafiska, Sunne 
10.30 - 11.00 Kaffe/te och fralla 

11.00 - 12.00 Sweflex årsmöte

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.15 Välkommen  
 Göran Dahl, Sweflex 
 
13.15 - 13.45 Framtidens förpackningsdesigner
 Hur ser marknaden ut idag och vad ser vi i vår kikare?  
 Sandra Pettersson, INHOUSE  

13.45 - 14.15 Komplexa utmaningar för konverterare
 Christina Grassl, Barilla  

14.15 - 14.45 Varumärkesdrivande förpackningsdesign
 Stefan Elm, EMV Designbyrå Ica Sverige

14.45 - 15.15 Fika

15.15 - 15.45 Så ökar vi kundnyttan i framtiden
 Heidi Valkamo, Marvaco  

15.45 - 16.15 Att vara pionjär inom sin bransch
 Olof Eriksson, Flextrus  

16.15 - 16.45 Från multinationell koncern till 
 dynamisk förpackningslösare
 Ulrik Fauhlér, OptiPack  

16.45 - 17.00 Summering 
 Göran Dahl, Sweflex  

Selma SPA, Sunne 
19.00  Middag
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Välkommen till årsmöte och ett intressant  
seminarium i Sunne. 

Dagen startar med Sweflex årsmöte och eftermiddagen in-
leds med ett föredrag av Sandra Pettersson, INHOUSE och 
hon fokuserar på vilka kunskaper en förpackningsdesigner 
behöver ha i sin ryggsäck för att passa in framtidens bransch. 
 Christina Grassl, inköpsansvarig på Barilla, ger oss sin 
bild av de krav en varumärkesägare ställer på konverterare - 
vem vill inte veta vilka utmaningar vi har framför oss?
 Stefan Elm, ICA EMV Designbyrå, vars huvuduppgift är att 
få kunden att göra medvetna val i sin vardag; kundinsikts-
driven design -  Hur ser deras samarbete ut med
konverterare och leverantörer? 
 Marvacos Heidi Valkamo föreläser om hur vi kan öka 
kundnyttan och Olof Eriksson, Flextrus, berättar om att vara 
en pionjär i sin bransch.
 Vi välkomnar Ulrik Fauhlér, från Värmlandsbaserade 
OptiPack AB (tidigare Mondi Sunne)  som har som mål 
att förvandla företaget från multinationell koncern till  
dynamisk förpackningslösare. 
 Sara Larsson, Brobygrafiska, håller ihop eftermiddagen 
som moderator.
 Vi avslutar seminariedagen med en gemensam middag 
på Selma SPA. 

Varmt välkommen 
till Sunne torsdag den 12 april!

Göran Dahl
Ordförande Sweflex

Synliggör företaget på Table Top

För att säkerställa att branschen kan rekry-
tera välutbildad personal arrangerar vi en 
Table Top där intäkterna går i första hand till 
Sweflex stipendiefond för att delas ut som 
stipendie till elever och studenter vid  
Brobygrafiska. 

Utställningen kommer att finnas direkt i 
anslutning till konferenslokalen.

Boka ditt bord redan nu: info@sweflex.com
Kostnaden för Table Top är 5 000 kr.

Anmälan och kostnad

Anmälan senast 29 mars 2018 till:
info@sweflex.com

Seminariet inklusive lunch, för och efter- 
middagsfika och middag är kostnadsfritt 
för två deltagare från varje  
medlemsföretag.

Kostnad för deltagare utöver två från 
medlemsföretag utgör 1 200 kr/person.

Icke medlemmar betalar 4 000 kr/person.

Boende

För bokning av hotellrum på Selma SPA 
kontakta: Emma Chytraeus
Konferensservice, vardagar kl: 08-17
0565-166 72, 072-516 24 94
emma.chytraeus@selmaspa.se

För att ta del av Sweflexs förmånliga hotell-
pris, uppge bokningsnr: 002376 Sweflex.
www.selmaspa.se

OBS! Rum finns reserverade fram till 
12 mars, därefter kan vi inte garantera 
att rum finns tillgängliga, så för att vara 
säker att få ett boende på Selma SPA bör 
bokning göras innan detta datum.

PALLAR DU 


