
Årsmøde
18.-19.
marts

2020

Konferencepris

Speaker

For M3 User Group’s medlemmer:

17. marts overnatning kr. 1.100,- pr. deltager
18. marts dag kr. 1.895,- pr. deltager
18 marts middag kr. 500,- pr. deltager
18. marts overnatning kr. 1.100,- pr. deltager
19. marts dag kr. 1.895,- pr. deltager
18.-118.-19. marts hele arr. kr. 3.200,- 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: Charlotte Olling – co@birn.dk

Ikke medlemmer af M3 User Group:

17. marts overnatning kr. 1.100,- pr. deltager
18. marts dag kr. 3.200,- pr. deltager
18 marts middag kr. 1.200,- pr. deltager
18. marts overnatning kr. 1.100,- pr. deltager
19. marts dag kr. 3.200,- pr. deltager
18.-118.-19. marts hele arr. kr. 6.000,- pr. deltager

Invitation2020
Velkommen til M3 User Groups årsmøde 2020 på 
Munkebjerg Hotel i Vejle

Det er os en glæde at byde velkommen til årsmødet 2020 – et årsmøde 
som igen er præget af høj faglighed, det sidste nye inden for M3 verdenen 
og refleksioner over året, der er gået.

Indlæggene spænder over en palette af case stories, praktisIndlæggene spænder over 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
• Salg
• Automatisering
•• Usability og superbruger

Som noget nyt i år har vi valgt at medtage indlæg der er målrettet 
superbrugere i medlemsvirksomhederne. 

KKonferencen åbnes af Senior Vice President Johan Made fra Infor. Johan vil 
fortælle om Infor i dag og i fremtiden (Infor now and in the future). Derefter 
overtager Ole Rasmussen VP Product Management scenen og giver os 
indblik i Infors strategi for produktudvikling og hvilken betydning dette har for 
Infors M3 kunder. Sluttelig vil Ole Markussen fra Infor Danmark kort fortælle 
om den danske organisation og organisering.

Teatersport i verdensklasse
AAftenunderholdningen er denne gang lagt i hænderne på Kosmonauterne. 
Det er underholdning som tager udgangspunkt i publikum og omdannes til 
små sketches, sange og  komiske indslag. Vi lover, at I vil blive underholdt og 
at lattermusklerne vil blive rørt.

Dag 2Dag 2 startes op med indlægget ”Med åbne øjne” af journalist Rasmus 
Tantholdt. Han har siden 2003 været international korrespondent i diverse 
konflikt-, krigs- og katastrofeområder, og har bl.a. dækket krigene i Irak, 
Afghanistan, Syrien og det arabiske forår. Foredraget er inspirerende og 
oplysende, når han fortæller om livet som korrespondent, hvor han tit står 
overfor dilemmaer og pressede situationer. 

KKonferencen slutter af med et spændende indlæg af International M3 
direktør Kent Enrico Pedersen og Mads Stenbye fra Columbus. Kent vil i sit 
indlæg fortælle om hvor Columbus M3 forretningen er i dag og hvor 
Columbus ser den udvikle sig hen i fremtiden. Mads fortæller om de seneste 
Infor M3 nyheder og hans praktiske erfaringer fra aktuelle cloud projekter og 
hvordan man som M3 kunde kan forberede sig inden næste opgradering.
 
Gå ikGå ikke glip af muligheden for at møde mange M3 brugere og få ny 
inspiration. Kom til Vejle og udvid  din viden og dit netværk. Husk at første 
deltager pr. medlemsvirksomhed allerede er betalt over årskontingentet. 
Tilmelding foregår på m3ug.dk 

Venlig hilsen

Charlotte Olling
Formand for M3 User Group Danmark

Journalist og 
korrespondent ved TV2

Dag 2 af årsmødet
startes med indlægget:

“Med åbne øjne”

• Finans/økonomi
• Teknik/IT 
• Strategi

Kosmonauterne

Rasmus Tantholdt

Sponsorer


