Medlemskap

Logistikföreningen Plan kompetensnätverket för effektiva flöden

PLAN är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain,
lean och flödesinriktat förbättringsarbete.
PLAN genomför både öppna och företagsinterna utbildningar inom
områdena lean, logistik och supply chain. PLAN står också som värd för två
stora konferenser varje år – Plan-konferensen på våren och Forsknings- &
tillämpningskonferensen på hösten.
Som medlem i PLAN har du eller din organisation en unik möjlighet att ligga i
absolut framkant när det gäller trender och utveckling inom våra
kunskapsområden.

plan - nyckeln till ett framgångsrikt nätverk
BLI MEDLEM IDAG PÅ PLAN.SE

Medlemskap
PLAN erbjuder tre olika typer av medlemskap – studentmedlemskap,
individuellt medlemskap och företagsmedlemskap.
Studentmedlemskap
Vi hoppas att du redan under din studietid ska bli medlem i PLAN för att vidga
ditt kontaktnät och lägga grunden för fortsatt kompetensutveckling.
Individuellt medlemskap
PLAN är Sveriges största förening inom lean-, supply chain- och
logistikområdet. Medlemskapet är till för dig som kontinuerligt vill utveckla
din kompetens och expandera ditt nätverk.
Företagsmedlemskap
PLANs företagsmedlemskap ger din organisation unik möjlighet att ligga i
absolut framkant när det gäller trender och utveckling inom våra
kunskapssområden.
Medlem/medlemmar med tillgång till Sveriges i särklass störta nätverk av kompetens inom området.
Kostnadsfria nätverksträffar.
Tillträde till den årliga Plan-konferensen och den årliga Forsknings– och tillämpningskonferensen.
Tillgång till rabatterade utbildningar i världsklass.
Intelligent Logistik - Tidningen som håller dig uppdaterad.
Rabatt på tidningen Bättre Produktivitet.
Möjlighet att kombinera ditt medlemskap i PLAN med de två ledande internationella kunskapsorganisationerna, APICS
och CSCMP.
Möjlighet till exponering av ditt företag eller organisation genom PLAN.
Årsavgift (exkl. moms).

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik,
supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.
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1. Maximalt antal registrerade medlemmar. Full flexibilitet att byta registrerade medlemmar.
2. Avvikelser kan förekomma vid studentmedlemskap. Se respektive evenemang.
3. Se respektive evenemang på hemsidan – plan.se
4. Antal fria tillträden, konferensavgifter, till respektive konferens. Rabatterat pris om fler
önskar delta.
5. Vissa utbildningar ger även möjlighet till internationella certifieringar.
6. 40% rabatt per prenumeration.
7. Se dina exponeringsmöjligheter på nästa sida.
8. Första året är avgiftsfritt, därefter betalar ni 50 kr per år till och med två år efter avslutade studier.

Exponeringsmöjligheter (avser endast företagsmedlemskap)
Företagsmedlemskap ger möjlighet,
• till exponering på PLANs hemsida,
• till publicitet genom frågeställningar inom PLANs nätverk,
• till publicitet i PLANs olika kommunikationskanaler i samband med events,
• att publicera rekryteringsannonser via PLANs hemsida.
Är du intresserad av detta så tala med oss på PLAN.

Ideel förening
PLAN har funnits sedan 1963 och har idag 1800 medlemmar från mer än 700
organisationer. Detta gör PLAN till den största föreningen i Sverige inom
logistikomrädet. PLAN har en anställd och all verksamhet bedrivs ideellt via
styrelse samt regionkommitéer. PLAN har flertalet samarbetspartners,
däribland många av landets högskolor och universitet.

08-24 12 90 • info@plan.se • plan.se

