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En fördjupning i etiketter, standarder, spårbarhet och digitalisering.
Tillsammans med talare från branschen ventileras aktuella ämnen som berör hela värdekedjan.
Är Digital Transformation ännu ett Buzzword eller ligger det något i det?
Kan vi standardisera oss till en perfekt värld där allt är spårbart?
Efter LabelDay™ 2018, kommer en uppföljare i lite mindre format, men med samma inriktning och
koncept; ett forum på neutral mark för att nätverka och blicka framåt. Vi på Grafokett © jobbar
dagligen med frågor som rör innovation inom märkning, digitalisering, spårbarhet och datainsamling i
befintliga varuflöden.
En av världens ledande aktörer inom Label Management, informerar om ”Digital Transformation in
Supply Chain Labeling”, med globala företag som referens.
Svenska GS1 gästar oss och delar med sig av sin kunskap inom spårbarhet, med standardisering i
fokus.
Globala aktörer utmanas att digitalisera sina flöden, vilket ställer helt nya krav på etiketten, samtidigt
som landspecifika lagkrav och branschregler gör frågan än mer komplex. Företagen behöver därmed
öka sin kunskap kring märkning och utveckla den traditionella etiketten till värdefull, innovativ och unik
informationsbärare.

För mer information:
Olof Hultberg, CTO
tel + 46 (0) 31 -706 16 31,
epost: olof.hultberg@grafokett.se

Grafokett © AB är ett globalt företag som utvecklar och levererar koncept för produktmärkning där kunskap om
material, adhesive, hållfasthet och andra komponenter inom industriell produktmärkning efterfrågas. Vi erbjuder
dessutom avancerad mjukvara till skrivare och färgband, i första hand för kunder inom tillverkningsindustrin.
Bland kunderna finns bland annat Ericsson och AGA. Mer än 50% av bolagets omsättning sker utanför Sverige.
Grafokett © omsätter cirka 50 mkr och har 10 anställda. Huvudkontoret ligger i Ängelholm. Bolaget som är
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