Hvilke byer vil overleve e-handelen?
Mandag d. 22. maj 2017 kl. 8:30-13:30 i Atlas biograferne i Rødovre Centrum

Institut for Center-Planlægning (ICP) har undersøgt e-handelens betydning for bylivet,
e-handelens betydning for bylivet, huslejedannelsen og ejendomsværdierne i Danmark.
Resultaterne offentliggøres på en konference, hvor en række aktører på markedet vil fortælle
om den nyeste udvikling og give et bud på, hvordan fremtiden kommer til at se ud.

PROGRAM:
8.30

Registrering og kaffe/croissant i foyeren i Atlas Biograferne, Rødovre Centrum

9.05

Introduktion og velkomst – Adm. dir. John Wagner, DSK

9.20

Adm. dir. Niels Ralund, Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH)
Status på den seneste udvikling indenfor e-handelen. Danskernes færden på internettet
og hvordan ser tendenserne ud i fremtiden.

9.45

Direktør Peter Lassen, Colliers
Hvilke typer af beliggenheder og ejendomme efterspørger detailhandelen?

10.00

Fuldmægtig Pia Graabech, Erhvervsstyrelsen
Hvilke muligheder åbner den ny planlov for butikkernes fremtidige lokalisering?

10.15

Adm. dir. Jesper Boysen, Power
Hvorfor har Power valgt at etablere fysiske butikker i stedet for alene at være på nettet?

10.30

Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv
De fysiske butikker står stadig for op mod 90 % af detailhandelsomsætningen og de vil
også have deres berettigelse om 15 år.

10.45

Dorthe Bjerre, Synergii
De fleste handelsbyer mister butikker i disse år. Hvad skal byerne gøre for at tilpasse sig
den ny virkelighed og har de overhovedet en chance?

11.00

Netværkspause

11.30

Adm. dir. Per Nyborg, Institut for Center-Planlægning (ICP A/S)
Hvilke bystørrelser og bytyper vil komme i farezonen, når e-handelen vokser? Hvilke byer
vil vinde på den tiltagende e-handel? Hvilke typer af ejendomme bliver ramt af
udviklingen og hvilke typer af ejendomme vil stige i værdi? Analysens hovedresultater.

12.00

12.30

Hvorfor har den fysiske detailhandel gode muligheder for også i fremtiden at tiltrække kunder?


Direktør Jesper Andreasen, A/S Rødovre Centrum



Afdelingsdirektør Finn Sture Madsen, DEAS

Frokost

PRIS:
1.995,- kr. ex. moms
Tilmeld 4 deltagere og betal for 3

TID:
22. maj 2017 kl. 8.30-13:30

STED:
Atlas Biograferne, Rødovre Centrum 96, 2610 Rødovre
Alle deltagere vil efterfølgende få tilsendt ICP’s rapport om e-handelens betydning
Tilmeldingen er bindende og skal ske senest mandag d. 15. maj 2017
Tilmeld dig på nedenstående eller send en mail til: ar@icp.dk

Tilmeld dig her

Med venlig hilsen
Per Nyborg

