
6-7 FEB
2020

Varmt välkommen till träbyggnadskonferensen 
Tree2Tower i Karlstad den 6-7 februari 2020! 

Konferensen samlar kompetens och deltagare från både 
Sverige och Norge för att lära av varandra, ta del av det 
senaste inom branschen, nätverka och skapa gränsöver-
skridande affärer.

PLATS: Karlstad CCC, Karlstad

PRIS:  Konferens 2 dagar*:  1 150 SEK
 Konferens 1 dag*:  750 SEK
 *inkl. middag på kvällen 6 februari (priser ex. moms)

ANMÄLAN:
Mer information och anmälan till konferensen samt 
som utställare på minimässan görs på  
bioeconomyregion.com/kalender 
/tree2tower

Sista anmälningsdag 22 januarI
ANMÄL 

DIG HÄR 
NU!

Tree2Tower arrangeras av:

http://bioeconomyregion.com/kalender /tree2tower 
http://bioeconomyregion.com/kalender /tree2tower 
https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBAIjpGA4aEPkB_BWe6csUGIp1mgzRY4GPqL8-_BcAmmTLKEfeqh8wC6DkjJjHQ2S8bpuFMU&ln=swe


08.30 Registrering och mässa

09.30 Konferensen startar

TORSDAG 6 FEBRUARI, KCCC

FREDAG 7 FEBRUARI, KCCC

08.30 Registrering och mässa

09.30 Konferensen startar

INSPIRATION TILL NYA AFFÄRER

09.45  Framtidsföretag och start ups

 Affärsutveckling och nya tjänster  
 – nya affärsmodeller och marknader

 Nya vägar för bättre och nya affärer.  
 Olika case presenteras för kunskap och  
 inspiration. Mer information kommer.

 Panelsamtal och frågor från publiken

 Paper Province – för att framtidens  
 affärer växer i skogen

19.00 Middag på Elite Stadshotellet

FRÅN MÅL TILL HANDLING

10.10 Träbyggnation som möjliggörare för  
 FN:s hållbarhetsmål 

 Fika och mässa

 Goda exempel på kommunala träbygg- 
 nationsprojekt från Sverige och Norge

 Panelsamtal: Politisk handlingskraft för  
 industriell träbyggnation – vilka åtgärder  
 behövs för att möta utmaningarna?

 Moderatorn tar tempen

12.00 Lunch och mässa

VÄGEN FRAMÅT - UTBLICK FÖR INBLICK

13.00 Sikta mot trädtopparna och nå himlavalvet,  
 Mikael Genberg, entreprenör & konstnär

 Omvärldsspaning

 Fika och mässa

 Hur genomför man en framgångsrik  
 upphandling av träbyggnation?

 Panelsamtal: Vilka verktyg behöver  
 offentlig sektor för att öka upphandling  
 av träbyggnation?

17.00 Sammanfattning och avslutning av dagen

VÄRMLAND SOM NAV FÖR TRÄBYGGNATION

13.15 En träbyggnationshub i Värmland?

 Affärdrivande nätverk för industriell  
 träbyggnation

 Roundtables och arbete i grupp – vilka  
 utvecklingsområden ska vi satsa på?

 Fikapaus

 Återsamling och redovisning 
 i plenum

16.00 Konferensen avslutas

 PRELIMINÄRT PROGRAM  
TREE2TOWER 2020

12.15 Lunch och mässa

MINGLA PÅ MINIMÄSSAN
Under pauserna kan du mingla runt 
bland våra utställare för inspiration, nya 
kontakter och kanske även nya affärer?! 
Vill du ställa ut? Läs mer om villkor och 
priser på bioeconomyregion.com


