INBJUDAN
Nordens första Blockchain toppmöte inom food/agrotech

Den svaga länken - Hur spårar vi maten?
Kan Sverige bli världens första land att verifiera hela livsmedelskedjan från frö till gaffel?

Grand Hôtel Stockholm (rum: Mårten Winge)
torsdag 2 april, 9:30-15:00

Spårbarhet och blockchain är på allas läppar. Ett antal projekt drivs runt om i världen på olika områden. När
det gäller livsmedel poppar det upp initiativ här och där. Även om man kommit en bra bit på vägen så finns
nötter att knäcka och pusselbitar kvar att lägga. Men nu finns möjligheter vi bara kunde drömma om för något
år sedan. Sverige kan vara på väg att ta ett ledande grepp om utvecklingen. Detta skulle innebära en stor fördel
för alla i hela livsmedelskedjan, lantbrukare, förädlare, detaljhandel – och slutligen konsumenterna!
Vi bjuder in till en dag, ett toppmöte inom food- och agritech baserat på blockchain, där de som tagit sig längst
berättar om sina erfarenheter, framgång, lärdomar, svårigheter och möjligheter, och inte minst de
kommersiella exempel som finns idag.
Är du intresserad av att ta reda på vad som händer på området, hur du och din verksamhet kan jobba vidare för
egen del med att säkra spårbarheten på livsmedelsområdet, så är detta en dag du inte kan missa!

Talare (Prel)

Espen Braathe, IBM Food Trust Europe: full spårbarhet i detaljhandel och förädling
Carrefour: Därför jobbar vi med spårbarhet och Food Trust
Axfoundation - Förbättrade arbetsvillkor via blockchain? Lärdomar från Marocko
RISE - Spårbarhet i köttkedjan
Skeby gårdar - Producentens perspektiv
FoodChain by Blockchain: Spårbarhet från gårdsnivå uppåt i livsmedelskedjan
Log Trade: Ökat förtroende & minskar matsvinn med spårbarhet - Praktiska exempel
Anna Broekmann (VD HS Certifiering): Varför spårbarhet? Bonden som stjärna och
konsumenten som hängiven supporter, internationella och nationella erfarenheter
Panel med detaljhandeln ( ICA, Axfood, Coop, Martin & Servera)
What's in it for Us? Så vill vi jobba med spårbarhet

Pris: 2900 kr+moms inkl fm fika, lunch och em fika

Arrangör: FoodChain by Blockchain
begränsat antal platser, anmälan skicka till c ecilia@agrovektor.se, senast 20 mars

