
FASHIONSEMINAR - 2022

STARTER KL 09:00



Agenda

09:00  - 09:25 Introduktion v/Steen Wæver Poulsen
Branchens økonomiske status v/Morten Steinmetz

09:30  - 09:55 PEOPLE. Tiltræk, fasthold & udvikle v/Søren Busk

10:00  - 10:25 PROCESS. The fastest growing end-2-end IT solution /Paul Jonker

10:30  - 10:55 SUSTAINABILITY. Bæredygtig lederskab under ekstreme vilkår
v/Kirstine Eltved Rasmussen

11:00 Afslutning v/Steen Wæver Poulsen



Fashionseminar 2022

PEOPLE. Den vigtigste ressource enhver virksomhed har er den medarbejdere. Mere end 25% 
af alle nyansatte i branchen rejser indenfor 12 måneder. Hvorfor? - fordi der ikke er 
forventningsafstemt omkring jobbet, og fordi interne kompetencer ikke er afstemt. Mød 
Strategisk HR, der leverer de mest anerkendte analyser i et let og intuitivt system, som alle kan 
anvende. Både til rekruttering og medarbejderudvikling.

PROCESS. En læring igennem Corona er at B2B og B2C handel smelter sammen. Derfor er den digitale 
process proces vigtig. Sammenhængen imellem alle dele er essentiel. Effektiv lagerstyring er ligeså 
vigtig som fuld omnichannel. Det er vigtigt, at det ikke kun er for de store virksomheder, men også de 
små og mellemstore. Mød itSperfectIT, der leverer et komplet IT CLOUD fashionsystem - uafhængig 
af økonomisystem.

SUSTAINABILITY. Aldrig før har der været så stor fokus på det miljømæssige aftryk som en 
modevirksomhed sætter i dag. Den digitale forbruger er kritisk, og uden den rette CSR profil er mange 
virksomheder ikke klædt på til fremtiden. Mød Kirstine Eltved Rasmussen, der inspirerer og rådgiver. Vi 
tager en holistisk tilgang, så seminariet er for både for mindre og mere etablerede virksomheder. Der 
vil være masser af praktiske råd og input, som kan implementeres øjeblikligt og derved give værdi 
med det samme.



Det 9. Fashionseminar

Med næsten 1.000 deltagere er Fashionseminar.dk Danmarks 
største seminar omkring IT og processer til Modebranchen.

- Nov. 2022 People – Process – Sustainability (28 tilmeldte)
- Okt. 2020 3 IT løsninger i verdensklasse, Målbart HR (127 tilmeldte)
- Maj. 2018 GDPR, online markedsføring og Amazon (149 tilmeldte)
- Nov. 2016 Digital Transformation - Hands On (101 tilmeldte)
- Jun. 2016 Cloud til modebranchen (75 tilmeldte)
- Nov. 2015 Omni channel til modebranchen (95 tilmeldte)
- Maj 2015 360° IT til modebranchen (88 tilmeldte)
- Nov. 2014 eHandelsseminar (152 tilmeldte)
- Maj 2014 Fashion Supply Chain (110 tilmeldte)
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