Hack The last Mile
- In Borås city
Program
Datum: 6 och 24 februari, samt 9 mars
Plats: DOTANK Center, Textile Fashion Center, Borås

Hack-day, 6 februari
Hackatonet syftar till att identifiera, diskutera och presentera innovativa lösningar på problem relaterat till citylogistik och den
ökade e-handeln. Målsättningen är att innovationerna ska kunna implementeras och bidra till att utveckla smartare stadslogistik
i Borås.
08.00-08.30 Registrering och kaffe
08.30-08.40 Borås Stad och Högskolan i Borås hälsar välkomna - Sara Thiel (projektledare Good goods och näringslivsutvecklare,
Borås stad) och Henrik Ringsberg (Lektor., Chalmers Tekniska högskola/Högskolan i Borås)
08.40-08.50 Högskolan i Borås – En viktig aktör inom citylogistik och e-handels forskning - Kim Bolton Pro (Vice rektor,
Högskolan i Borås)
08.45-08.55 Borås samdistribution Good Goods - Sara Thiel (projektledare Good goods och näringslivsutvecklare, Borås stad)
08.55-9.15 Hur bygger man en modern grön stad? - Richard Mattsson (stadsarkitekt, Borås stad)
Inblickar från branschen och akademin
09.15-10.00 Digital plattform för pakettjänster - Alexander Zuniga (Argomento) och Catarina Lindberg (Sveriges Paketombud)
10.15-10.30 Kaffe
10.30-11.15 Blockkedje-lösningar för säkert och effektivt informationsutbyte - Gisela Edendahl (Marknadsansvarig, IBM)
11.15-11.45 Affärsmodeller och hållbar stadslogistik - John Wedel (Logistik och transportstyrelsen)
11.45-12.15 Innovativa lösningar inom stadslogistik och transport av varor och paket - Bo Hallams (VD Steerlink, Closer)
12.15-13.00 Lunch
Hackaton
13.00-13.45 Spännande idéer från idag: Hur kan vi utveckla stadslogistiken i Borås? Introduktion till Hackaton - Jörgen Olsson,
(Rådgivare logistik och transport Postnord) och Peter Hietala, (VD Easycom)
14.00-16.30 Hackaton
16.30-17.45 Summering
18.00-21.00 Mingel och tugg på Pumphuset

Pitch-day, 24 februari
Målet med ”pitch”-dagen är att fortsätta förda diskussioner på utdelade utmaningar under Hackaton-dagen för att identifiera
innovativa lösningar redo att presenteras på en posters inför en jury och besökare under "Winners"-dagen den 9 mars.
08.30-08.45 Introduktion och korta anförande från akademin och näringslivet
08.45-11.00 Fortsatta diskussioner från Hackaton-dagen
11.00-12.00 Summering

Winners-day, 9 mars
Dagen syftar till att presentera innovativa lösningar på diskuterade utmanande frågor i samband med ”hackaton”-dagen och
”pitch”-dagen. Lösningar presenteras som posters under en utställning.
08.30-08.45 Introduktion till ”winners” dagen
08.45-12.00 Affischutställning (10 min presentation från varje grupp)
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Utdelning av pris för bästa lösning

