
Årsmøde
13.-14.
marts

2019
Placering

Hotel Svendborg

Konferencepris
For M3 User Group’s medlemmer:

12. marts overnatning kr. 1000,- pr. deltager
13. marts dag kr. 1895,- pr. deltager
13. marts middag kr. 500,- pr. deltager
13. marts overnatning kr. 1.000,- pr. deltager
14 marts dag kr. 1895,- pr. deltager
13.-14. marts hele ar13.-14. marts hele arr. kr. 3200,- pr. deltager

Tilmeldingen er bindende. Ved manglende fremmøde eller ved a estilling senere end den 
1. marts betales fuld pris, for det der er tilmeldt. Du har selvfølgelig mulighed for at sende en 
anden deltager fra virksomheden, hvis du bliver forhindret. Giv venligst besked herom.

Kontakt: Flemming Sørensen - fls@dat-schaub.dk.

Ikke medlemmer af M3 User Group:

12. marts overnatning kr. 1000,- pr. deltager
13. marts dag kr. 3000,- pr. deltager
13. marts middag kr. 1000,- pr. deltager
13. marts overnatning kr. 1.000,- pr. deltager
14 marts dag kr. 3000,- pr. deltager
13.-14. marts hele ar13.-14. marts hele arr. kr. 5200,- pr. deltager

Invitation2019
Velkommen til M3 User Groups årsmøde 2019
på Hotel Svendborg.

Vi glæder os til at byde velkommen til årsmødet 2019 – endnu et årsmøde 
præget af høj faglighed, det sidste nye inden for M3 verdenen og 
refleksioner over året, der er gået. 

Indlæggene dækIndlæggene dækker i år en palette af case stories, praktiske eksempler og 
gennemgang af nyheder, så der er rig mulighed for at få dækket netop de 
behov, der måtte være, for at få den nyeste viden inden for M3.

Sporene i år er inden for områderne:

• Supply chain - indbound og outbound
• Salg
• Produktion

Som noget nyt vil vi i år have en interaktiv session indenfor finans/øSom noget nyt vil vi i år have en interaktiv session indenfor finans/økonomi, 
hvor Sr. Director Lars Bremer vil svare på spørgsmål fra brugerne. 

Konferencen åbnes af Senior Vice President Johan Made fra Infor. Johan vil 
fortælle om både nutiden og fremtiden set fra Infor ledelsens point-of-view. 
Derefter tager Ole Rasmussen over, og dykker mere ned i Infors strategi for 
udvikling af applikationer, og hvilken betydning dette har for de 
virksomheder, der benytter M3.
    
Dag 2Dag 2 bliver åbnet af Karen Marie Lillelund – en af Danmarks mest 
efterspurgte foredragsholdere. Hun er forfatter og har blandt andet modtaget 
prisen for ”Årets Erhvervskvinde i Nordjylland”. Karen Marie Lillelund skal tale 
om Danmarks største folkesygdom ”Stress”. Hvordan man kan forebygge 
nogle former for stress, og hvordan humoren kan være et godt redskab, når 
man vil bryde negative tankemønstre og undgå, at hverdagstravlheden 
sætter sig til stress. 

KKonferencen slutter af med et spændende indlæg af Thomas Honore, 
koncernchef i Columbus. Thomas vil bla. komme ind på disruption, 
digitalisering, 3D-printere, droner og kunstig intelligens - og hvad det betyder 
for arbejdslivet fremadrettet.

Gå ikGå ikke glip af muligheden for at møde mange M3 brugere samlet i 2 hele 
dage. Kom til Svendborg og udvid dit netværk. Husk at første deltager pr. 
medlemsvirksomhed allerede er betalt over årskontingentet. Tilmelding 
foregår på m3ug.dk 
 

Venlig hilsen

Flemming Sørensen
Formand for M3 User Group DanmarkFormand for M3 User Group Danmark

Aftenunderholdningen er denne gang en overraskelse. Vi lover, at I 
vil blive underholdt og at latter-musklerne vil blive rørt.
Da vi ikke afslører, hvem der står for aftenunderholdningen på 
forhånd, har vi valgt at a olde en lille konkurrence:

Gæt hvem der er aftenens hemmelige underholder!
I forbindelse med tilmeldingen – og kun der - vil der være mulighed I forbindelse med tilmeldingen – og kun der - vil der være mulighed 
for at komme med Jeres gæt – 1 gæt pr. deltager. Vi finder en vinder 
efter showet. Vinderen skal være tilstede, ellers finder vi en ny vinder. 

Præmien er en B&O Play Højtaler. 

En hemmelig gæst!
tt

• Finans/økonomi
• Teknik/IT 
• Strategi

Thomas Honoré & Karen Marie Lillelund

Sponsorer


