
Välkommen till

PLOG-dagen
12 oktober!

Förpackningslogistik, LTH

...och mycket mer!

Intellige
nta 

förpac
kningar Så spårar du kylda livsmedel

Hållbar logistik 
och godstransport



Den 12 oktober är du välkommen till en 
högintressant dag på IKDC (Ingvar Kamprad 
Designcentrum). Sölvegatan 26, i Lund. 

Mellan klockan 10.00 och 16.30 får du ett 
fullspäckat program med föredrag, student-
presentationer, paneldiskussion och utställningar. 

Dessutom får du chans att mingla med 
Förpackningslogistiks medarbetare och 
studenter och självfallet också med kollegor i 
förpackningsbranschen och branschens kunder. 

Missa inte denna dag! 
Vi bjuder på lunch, fika och mycket kunskap!

Forskare, lärare och studenter vid 
Förpackningslogistik ger dig det senaste och minglar!



I Stora Hörsalen på IKDC kan du bland annat ta del av följande:

Föredrag
• Värdet av intelligenta förpackningar
• Smart goods för att spåra kylda livsmedel
• LETS Gods - forskningsprojekt kring långsiktigt 
 hållbar logistik och godstransport
• Förpackningar för ett hållbart samhälle - 
 ett internationellt forskningssamarbete
• Förpackningsinnovation - en 
 outforskad potential för näringslivet
• Vem driver innovationer inom svensk livsmedelssektor?

Studentpresentationer
Ett av de prisbelönta examensarbetena på Förpackningslogistik, 
utfört i näringslivet. Studenter från förpackningsteknikkurs 
presenterar prototyper.

Paneldiskussion
Paneldiskussion om samverkan mellan akademi och industri med 
representanter från båda sidor i olika roller.

Utställningar
Tema: Framtida förpackningsinnovationer och förpackningsdesign

• Att få information om livsmedel i 
 mobilen - läs av förpackningar i butiken
• Kvalitetssäkrade förpackningar med laserspektroskopi
• Hur väljer vi produkter i butiken - exempel 
 från ögonrörelsestudier, s.k. ”Eye-tracking”

Förpackningslogistik, LTH
Slutpresentation på kursen Förpackningsteknik och 
utveckling. Studenter visar postrar och prototyper, 
gjorda i samarbete med utvalda företag



Förpackningslogistik och Lunds universitet 
bjuder dig på en givande dag! 

Missa inte tillfället att möta studenter, 
forskare och kollegor i branschen. 

www.plog.lth.se

Anmäl dig via:

marie.cederblad@design.lth.se
Låt oss veta om du har några speciella krav när det 

gäller maten, till exempel på grund av allergier.

Vi sänder dig detaljprogrammet när det är spikat!

Välkommen!


