Konference om svindbekæmpelse i juni
D. 19.-20. juni, 2019 er Nordic Retail med til at holde en konference i København med fokus på varesikring
og svindbekæmpelse. Konferencen (som vi kalder et: Working Group Meeting) afholdes i samarbejde med
ECR Shrinkage And OSA Group og Microsoft. Alle kan deltage helt gratis mod tilmelding på forhånd.
Konferencens hjemmeside:
https://ecr-shrink-group.com/page/sell-more-lose-less-working-group-meeting-copenhagen-june-19-202019
Agenda her:
https://ecr-shrink-group.com/medias/Meetings/copenhagen-2019/draft-copenhagen-june-19-and-20agenda.pdf
Tilmelding her (gratis):
https://colinecr.wufoo.com/forms/m5bxl60m5kd2g/
Formål med konferencen:
 Fokus på læring.
 Fokus på at drage erfaringer fra hinanden – fra virksomhed til virksomhed.
 Endemålet er svindbekæmpelse og dermed en styrket bundlinje.
 Fokus på varesikring som middel til svindbekæmpelse.
 Fokus på at udvikle langsigtede strategier for forbedrede EAS-løsninger, som er mere nøjagtige og dermed bringer mere værdi til detailkæden.
Du er inviteret
Du inviteres til at deltage på konferencen som Nordic Retails gæst. Det er gratis at deltage for alle; man skal
blot registrere sig på forhånd på linket øverst på denne side.
Ved at deltage får du og dine kolleger mulighed for at:
 Opnå ny indsigt inden for varesikring og svindbekæmpelse.
 Udveksle erfaringer, tips og problemstillinger med kolleger fra hele Europa.
 Networke og skabe nye forbindelser på tværs af Europa, der kan have værdi for dig og din virksomhed.
Detailkæder fra hele Europa vil være repræsenteret ved konferencen, og derfor er dette en enestående mulighed for at networke, udveksle erfaringer og opnå ny viden på området.
Du kan bidrage
Der vil blive planlagt butiksbesøg i Københavnsområdet, hvor forskellige butikskæder har chancen for at fortælle om deres problemstillinger og indsats mod svind som detailkæde anno 2019.
Du kan stille en butik til rådighed til en kort fremvisning d. 20 juni. Dermed får du:
 Mulighed for at præsentere lige præcis din virksomheds problemstillinger ifm. svind over for et internationalt hold, som kan dele deres erfaringer for at hjælpe dig.
 Mulighed for at vise din butik frem og skabe positiv synlighed omkring dit brand.
Kontakt Nordic Retail, og meld en eller flere af dine butikker i Københavnsområdet til rådighed til en kort
fremvisning på konferencens anden dag, d. 20. juni. Tlf.: 44 52 10 83.

Praktiske detaljer om konferencen:
1. Det er gratis for alle at deltage
2. Konferencen foregår i Microsofts hovedkvarter i Lyngby: Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby.
3. Konferencen foregår d. 19. og d. 20. juni. Agenda og tidsplan kan hentes her:
https://ecr-shrink-group.com/medias/Meetings/copenhagen-2019/draft-copenhagen-june-19-and-20agenda.pdf
Hvem er ECR Shrinkage And OSA Group?
ECR Shrinkage And OSA Group er en arbejdsgruppe, der faciliterer møder, events og webinarer, hvor detailkæder og producenter kan networke og dele erfaringer, problemstillinger
og knowhow med hinanden.
ECR fokuserer på at skabe fantasifulde nye måder til sammen
bedre at håndtere problemerne med varetilgængelighed i
butikkerne vs. svindbekæmpelse.
Link til ECR’s hjemmeside: https://ecr-shrink-group.com/page/home
Tilmeld dig
Tilmeld dig konferencen allerede nu på dette link:
https://colinecr.wufoo.com/forms/m5bxl60m5kd2g/
Og kontakt Nordic Retail, hvis du ønsker at stille en butik til rådighed til en kort fremvisning og diskussion af
forbedret svindbekæmpelse på tlf.: 44 52 10 83.
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