
samhallsbyggnad.pmi-se.org

Vår mission är att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, samt att etablera projektledning 
som profession. Därför annordnar vi en heldag där deltagare ur ett projektperspektiv möts, diskuterar och 
inspireras kring ämnet samhällsbyggnad, med särskilt fokus på fastighet och byggnation.

Under dagen kommer vi ta del av talare på ämnen såsom samverkan, upphandling och digitalisering i branschen och det 
finns även flera tillfällen under dagen att diskutera frågor. Vi vill nu bjuda in dig och ditt företag att medverka på vårt event 
som utställare, där ni möter och nätverkar med de ca 200 deltagarna samt andra utställarare. Vi erbjuder dig bästa värde för 
dina behov, oavsett om det är exponering eller nätverkande eller en kombination av dessa. 

 Clarion Hotel Stockholm 
7 november 2018 

SAMHALLSBYGGNAD.PMI-SE.ORG

SAMHÄLLSBYGGNAD: 

Fastighet & byggnation
EN KONFERENS AV PMI SWEDEN CHAPTER

KONFERENSEN I KORTHET:

DATUM 
7 november 2018

PLATS 
Clarion Hotel Stockholm 
Ringvägen 98, 104 60 Stockholm  
www.nordicchoicehotels.com 

FÖRVÄNTAT ANTAL DELTAGARE 
200 personer 

FÖRVÄNTADE BESÖKARE 
Projektledare, affärsområdeschefer, linjechefer, beställare, 
entreprenörer, projektmedlemmar, utbildare, beslutfattare, 
konsulter, studenter och entusiaster. 

UTSTÄLLNINGSOMRÅDET 
Eventet kommer att hållas i den stora bankettsalen på 
Clarion Stockholm. Alla utställare placeras inne i salen och 
det kommer vara avsatt tid för nätverkande och mingel i 
lokalen. Frukost, lunch, kaffe och dryck ingår. Wifi ingår. 

KONFERENSTIDER 
Onsdag 7 nov 07:00-08:30 iordningställ montrar 
Onsdag 7 nov 08:30-16:45 konferens, se agenda nästa sida. 
Onsdag 7 nov 16:45-18:00 nätverksmingel

DIN KONTAKT FÖR PMI 
SAMHÄLLSBYGGANDSDAGEN 
Therese Helander, Projektledare  
Mail: samhallsbyggnad@pmi-se.org 
Web: samhallsbyggnad.pmi-se.org

http://www.nordicchoicehotels.com
mailto:samhallsbyggnad@pmi-se.org
http://samhallsbyggnad.pmi-se.org
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KONTAKTA OSS REDAN IDAG PÅ SAMHALLSBYGGNAD@PMI-SE.ORG 

AGENDA

08:30 – 09:00 Välkomstkaffe

09:00 – 09:15 Introduktion

09:15 – 10:15   TINA KARRBOM, “Projekt och hållbarhet - en dålig kombination?”

10:15 – 10:45 Fika och nätverka

10:45 – 11:45 KLAS SKOGMAR Arkatay, “Internationella standarder för projektledning”

11:45 – 12:45 Lunch 

12:45 – 13:45 KARIN ROSEN Wahlros & KARL SKÖLD Byggdialog, “Vinster med samverkan i praktiken”

13:45 – 14:00 Paus

14:00 – 15:00 JOHN HANE Foyen advokatfirma, “Partnering inom entreprenad – när, hur och varför?”

15:00 – 15:30 Fika och nätverka

15:30 – 16:30 VIKTOR DAVIDOV BIM Object, “Digitaliseringen av byggbranschen”

16:30 – 16:45 Avslut

16:45 – 18:00  Nätverksmingel

UTSTÄLLNINGSOMRÅDE Ca 2 m breda

UTSTÄLLNINGSMÖBLER 1 ståbord

UTSTÄLLNINGSUTRUSTNING 3-eller 5-grensuttag, wifi

DIN LOGO VISAS PÅ samhällsbyggnad.pmi-se.org samt exponering i PMI Sweden Chapters 
sociala kanaler (primärt LinkedIn)

1 DAGARS KONFERENSPASS 2 st

UTSTÄLLARAVGIFT (SEK) 7500 kr ex moms
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