FAGFORUM 2022

KLF har igjen gleden av å invitere medlemmer
og gjester til et fysisk fagforum!
Bransjen har endret seg mye de senere år og utviklingen fortsetter i høyt tempo. Vi har invitert
dyktige foredragsholdere både fra myndigheter og spesialister som vi håper vil tilføre bransjen
ny innsikt og bidra til økt konkurransekraft. Faste poster om markedsutviklingen generelt og
kosmetikkmarkedet spesielt er selvsagt også på programmet.
Vi inviterer til Sommerro House på Solli plass mandag 10. oktober 2022 kl. 09.00. Fagdagen avsluttes
med lunsj til klokka 13.30. Vi anbefaler rask påmelding da det er begrenset med plasser på Sommerro.
Ved overtegning forbeholder vi oss retten til å redusere for firma med mange påmeldte.
OKTOBER

10

MANDAG 10. OKTOBER 2022
TID: 09.00 – 13.30 inkl. 2-retters lunsj
STED: Sommerro House, Krohgsalen, Sommerrogata 1 (Solli plass), Oslo
Bindende påmelding gjøres her eller til post@klf.no med angivelse av
navn og e-postadresse innen 6. oktober 2022.

KR

KLF-medlemmer: 			 kr. 1.750,Handelen:				 kr. 1.950,Andre:				 kr. 2.450,-		 Prisene er eks. mva.

Vi håper vi sees på Sommerro den 10. oktober!

VELKOMMEN!

PROGRAM
09.00 – 09.30		 Utviklingen i handelen i Norge
						Knut Erik Rekdal, analyseansvarlig NHO Service og Handel

09.30 – 10.15		 Utviklingen av kosmetikkmarkedet i Norge
						Andreas Aaserud, Country Leader and Nordic Sales Director L’Oréal Norge

10.15 – 10.45 		 Hva skjer med forbrukernes kjøpekraft og prioriteringer fremover?
						Erik Fagerlid, rådgiver FMCG & Retail

10.45 – 11.00			 PAUSE
							
11.00 – 11.30			 Nye regler om merking og retusjering – tolkning og veiledning				
						Erica Yvonn Jungblut, juridisk rådgiver Forbrukertilsynet			

11.30– 12.30			 Rosa Kompetanse arbeidslivskurs
						Mathias Holst, rådgiver foreningen FRI – Foreningen for kjønns						og seksualitetsmangfold
						

12.30 – 13.30			 LUNSJ i Ekspedisjonshallen

Vi gjør oppmerksom på at deltagerliste vil være tilgjengelig for deltagerne og at det
tas bilder til illustrasjonsformål for KLF under arrangementet. Dersom du ikke ønsker
å bli tatt bilde av eller å stå på listen, vennligst gi oss beskjed til post@klf.no
Arrangør: Bransjerådet for kosmetikk og hygiene

