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Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

UR INNEHÅLLET

•	Framtidens	intranät	och	digitala	arbetsplats	–	hur	förbereder	du	
dig	och	din	organisation	på	kraven	som	kommer	att	ställas	av	
såväl	medarbetare	och	affärsklimat?

•	Att	skapa	framtidens	nätverkande,	sociala	och	mobila	intranät	 
–	steg	på	vägen	mot	den	digitala	arbetsplatsen

•	Drivkrafter	för	intranät	–	hur	du	engagerar	ledning	och	hela	
organisationen	i	nya	smarta	sätta	att	samarbeta,	engagera	och	
skapa	värde	genom	intranät		

•	Hur	sociala	verktyg	och	samarbetsytor	kan	integreras	i	intra-
nätet	och	i	arbetsflödet	som	ett	sömlöst	och	effektivt	stöd	i	de	
löpande	arbetsprocesserna?

•	Att	ställa	om	organisationen	och	leda	förändring	mot	ett	nytt	
effektivare	och	roligare	digitalt	arbetssätt?

•	Ledarskap,	kultur	och	beteendeförändring	i	det	nya	sociala,	
mobila	och	kunskapsdelande	intranätet
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ONSDAG 12 MARS

08:30 Registrering med kaffe och smörgås

09:00  Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator 

Damra Muminovic 
Onlinestrateg 
Avega Group

Damra är onlinestrateg med lång och bred erfarenhet av intranät 
och webb. Damra har gedigen erfarenhet av hur man påverkar be-
teende och kultur, samt realiserar intranät som förflyttar viktiga delar 
av kommunikationen till en modern digital arbetsplats som möter 
verksamhetens affärsmål och medarbetarnas behov. hon har de 
senaste åren arbetat med business case, strategier och lett imple-
mentationer av moderna intranät för många stora och mellanstora 
företag. hon har haft ledande roller för ett flertal intranät som skapat 
en digital arbetsplats och samtidigt satt tydliga mål för affärsnytta.

KEYNOTE SPEAKER
09:10 Setting up the Digital Workplace Programme  
– A Checklist for Success
•	 What	is	the	digital	workplace	and	what	should	businesses	do	 
 about it?
•	 How	are	leading	organisations	approaching	the	digital	workplace	 
 programme?
•	 It’s	all	about	people	–	building	a	human-centred	digital	workplace
•	 Getting	stakeholders	on	board,	defining	strategy	and	governance

Elizabeth Marsh
Director of research
Digital Workplace Group

Elizabeth	manages	Digital	Workplace	Group’s	best	practice	
research programme which provides organisations with practical 
insights and thought leadership across intranet and digital work-
place topics. she is currently co-authoring a new book “the Digital 
Renaissance	of	Work”	with	DWG’s	CEO	Paul	Miller	which	will	be	
published by gower in october 2014.

PRAKTIKFALL
09:50 Framtidens intranät och digitala arbetsplats  
– hur vi skapat det på Microsoft
•	 De	mest	centrala	delarna	för	att	lyckas	skapa	en	väl	fungerande	 
 digital arbetsplats för hela din organisation
•	 Ledarskap,	internkommunikation,	medarbetarengagemang	och	 
 förändring i en stor organisation där vi arbetar allt mer mobilt och  
 flexibelt 
•	 Hur	samarbete	och	samverkan	förändrats	och	vad	som	händer	 
 när medarbetarna inte längre är styrda till en plats för att uföra  
 sitt arbete
•	 Hur	Microsoft	skapat	en	unik	lösning	där	produktiviteten	och 
 trivseln ökat avsevärt
•	 Att	leda	den	mobila	medarbetaren	–	vad	krävs	av	chefer	och	 
 internkommunikationen i en alltmer mobil och flexibel organisation?

Helene Lidström 
corporate communication manager 
Microsoft 

tänk att kunna anpassa arbetet efter livet, istället för tvärtom. med 
ny teknik är det inte bara möjligt, vägen dit har redan börjat med det 
microsoft kallar Det nya arbetslivet. microsoft är några av de få som 
kommit långt med både den digitala miljön och kontorslösningen. 
Vad krävs av framtidens digitala arbetsplats? Vilken roll får kontoret 
när vi inte längre behöver vara där? hur får man mer gjort genom 
större frihet? Vad kommer morgondagens medarbetare att kräva av 
sin arbetsgivare? helene delar med sig av microsofts erfarenheter. 

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL 
11:00 Nya sätt att leda, engagera, innovera och skapa 
delaktighet genom nya digitala och sociala kollabora-
tiva onlineverktyg
•	 Effektiv	ledning,	styrning	och	beslutsfattande	via	social	kollabora- 
	 tion	i	digitala	miljöer	–	vad	krävs	för	att	lyckas	och	vad	skiljer	från	 
 det traditionella sättet?
•	 Hur	förändrar	de	digitala	möjligheterna	vårt	sätt	att	arbeta,	 
 delainformation och göra affärer på?
•	 Hur	kan	du	öka	innovationskapacitet,	engagemang,	delaktig- 
 hetengagemang, hur få ledarskapet att lyfta?
•	 Styrning	och	ledarskap	in	den	nya	digitala	samarbetsportalen

Ralf Larsson 
Director	Employee	Online	Engagement	and	Development 
Electrolux

ralf är globalt ansvarig för intranätmiljön och de globala och virtuella 
samarbetsverktygen på affärssidan inom corporate communications. 
electrolux driver nu flera projekt och program som bidrar till att maxi-
mera nyttan av de olika digitala och virtuella samarbetsverktygen. ralf 
berättar om förändringsarbetet, vinster av de nya arbetssätten och hur 
man arbetar för att göra det så enkelt och attraktivt som möjligt för 
medarbetarna att engagera sig och använda de nya möjligheterna.
 
PRAKTIKFALL 
11:50 Nya möjligheter för kunskapsdelning i digitala, 
mobila och sociala miljöer – hur du får medarbetare 
och även kunder att dela kunskap och färdigheter
•	 Hur	vi	använder	storytelling	för	att	nå	vår	vision	för	den	digitala	 
 arbetsplatsen 2015
•	 Hur	vi	arbetar	för	att	öka	produktiviteten	och	förbättrar	 
 kollaboration och samverkan 
•	 Hur	vi	framgångsrikt	uppgraderat	vår	intranätportal	och	digitala	 
 arbetsplats och lanserat projektytor 
•	 Funktioner	och	verktyg	som	ökar	de	anställdas	engagemang	och	 
 involvering 

Nina Sonne Nikolaisen 
Project	Manager 
COWI

cowis intranätportal är en digital arbetsplats som kombinerar ett  
socialt intranät med extranät, projektproduktion och kunskaps-
delning. nina delar med sig av sin gedigna erfarenhet från att leda 
förändring mot ett nytt digitalt arbetssätt och hur intranätet ökar 
produktivitet	och	samverkan	på	avgörande	sätt.	COWI	Group	A/S	
är ett ingenjörsfokuserat konsultföretag från´Danmark. cowi har 
vunnit	flera	priser	för	sitt	intranät	bl.a.	utmärkelsen	”ett	av	världens	
10	bästa	intranät”	samt	”Intranet	Innovation	Award”	för	deras	inno-
vativa plattform för samarbete.

Framtidens intranät
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12:30 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL 
13:30 Att ställa om organisationen och skapa framti-
dens nätverkande, sociala, kollaborativa och digitala 
arbetsplats – våra steg på vägen
•	 Den	flexibla	arbetsplatsen	–	vilka	lösningar	krävs	och	hur	ställer	 
 du om anställda och organisation så att det fungerar?´
•	 Hur	du	genom	att	fysiskt	förändra	lokaler	i	kombination	med	 
 intranät och virtuella och digitala stödverktyg kan stimulera nya  
 arbetssätt som främjar samarbete och samverkan
•	 Exempel	på	olika	digitala	arbetssätt	vi	använder	för	att	kunna	 
 arbeta på sociala och kollaborativa sätt
•	 Nästa	steg	för	Nacka	kommun	och	en	framtidsspaning

Mats Bohman 
Administrativ	Chef 
Nacka Kommun

nacka kommun har de senaste åren bedrivit ett förändringsarbete 
för att skapa en mer dynamisk och effektiv arbetsplats. Detta 
har genomförts genom nya lokaler med nya sociala kollaborativa 
arbetssätt och digitala stödverktyg för ökad mobilitet och bättre 
samarbete över gränserna inom organisationen. 

EXPERTANFÖRANDE
14:10 Nya möjligheter för social samverkan genom 
verktyg som Yammer och vad det kan göra för din 
organisation
•	 Hur	Yammer	kan	hjälpa	ledare	att	upprätthålla	virtuella	och	 
 globalt spridda team 
•	 Effekter	och	lönsamhet	av	social	kollaboration	genom	Yammer

Anders Eriksson 
Project	Manager	Intranet	&	Collaboration 
Tahoe Solutions

med mer än 10 års erfarenhet av upphandling, leverans och 
förvaltning av intranät-projekt, både som beställare och leverantör, 
kan anders dela med sig av vilka nya spännande möjligheter som 
erbjuds genom bra verktyg för social samverkan.

PRAKTIKFALL 
14:30 Vår resa med upp och nedgångar mot den  
sociala och digitala arbetsplatsen i Share Point 2013
•	 Hur	vi	hamnade	med	en	lösning	om	inte	var	användbar	
•	 Varför	vi	trots	en	väl	underbyggd	strategi	med	krav	och	 
 förväntningar avstämda i organisationen inte lyckades lansera 
•	 Hur	vi	nu	arbetar	agilt	i	små	delleveranser	för	att	säkra	kvaliteten	
•	 Vår	omstart	-	hur	vi	arbetar	fram	”Min	digitala	arbetsplats	-	à	la	 
	 carte”,	ett	socialt	och	användarvänligt	arbetsverktyg	baserat	på	 
 medarbetarnas behov 

Helén Knutsson  
Projektledare	”Min	digitala	arbetsplats” 
Procordia

Hör	Helén	berätta	om	Procordias	lärdomresa,	om	hur	de	ändrade	
riktning från ett tekniskt skal till en användarvänlig digital arbets-
plats. hon berättar om hur och varför det uppstod förväntansgap 
bland annat på grund av språkförbistring mellan kommunikatörer 
och	IT-utvecklare	och	om	hur	de	nu	börjat	om	och	arbetar	fram	en	
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användarvänlig	och	social	digital	arbetsplats	byggd	på	Share	Point	
2013.	Procordia	är	ett	av	Sverige	största	livsmedelsföretag	med	
varumärken som abba, Kalles, felix, ekströms, frödinge, Önos, 
risifrutti m.fl.

15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

KEYNOTE SPEAKER
15:40 The effects and profitability of social collabora-
tion and “The global working culture initiative” – where 
everyone works and collaborates as effectively as if 
sitting under the same roof
•	 Social	collaboration:	Procrastination	or	productivity?
•	 The	impact	of	enterprise	social	networking	on	company	culture
•	 	How	to	engage	management	and	co-workers	in	new	smart	 
 ways of cooperating, engaging and creating value
•	 Facts	and	myths	around	user	engagement	based	on	the	 
 yammer experiences in grundfos
•	 How	Yammer	enable	leaders	to	sustain	virtual	and	globally	 
 dispersed teams

Martin Rasmussen 
Digital	Workplace	Consultant 
Grundfos Holding

Grundfos	is	the	world’s	largest	pump	manufacturer,	based	in	 
Denmark, with more than 18,000 employees globally. martin is 
responsible	for	driving	development	of	the	global/corporate	intranet	
and awareness around the digital workplace as a whole and how 
this can add value to the grundfos business. this includes con-
sulting on how to unlock or maximize the value of enterprise social 
media, throughout the global organisation by creating a more 
globalized working culture.
 
PRAKTIKFALL
16:20 Smartare och mer effektiv samverkan på PwC
•	 Hur	vi	lyft	samarbete	och	socialt	nätverkande	till	nya	nivåer	i	 
 världens största professionella tjänsteorganisation
•	 Hur	vi	implementerat	en	ny	typ	av	verktyg	som	hjälper	oss	att	nå	 
 våra mål
•	 Så	får	vi	jobbet	gjort	effektivare	och	smartare	med	hjälp	av	nya	 
 plattformar och beteenden
 

Mattias Eklund
Knowledge	Officer
PwC i Norden

Tänk	dig	att	arbeta	på	PwC	idag:	Föränderlig	marknadsdynamik,	
ständigt ökande förväntningar från kunder och en växande organi-
sation med olika erfarenheter och talang. alla dessa krafter skapar 
en miljö där affärsmålen helt enkelt inte kan uppnås med hjälp 
av traditionella metoder och verktyg. oavsett om det handlar om 
integration av 40.000 nya medarbetare per år, eller om att inspirera 
och utveckla en växande organisation med en genomsnittsålder på 
bara	27	år,	eller	att	ansluta	geografiskt	spridda	kundteam,	måste	
man förändra sitt synsätt på hur man får jobbet gjort effektivare och 
smartare	–	nya	plattformar	och	beteenden	krävs	för	att	uppfylla	
dessa utmaningar .

Framtidens intranät



Learning Lab – interaktivt pass med kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte
17:00 Drivkrafter för intranät – hur du engagerar  
ledning och hela organisationen i nya smarta sätta att 
samarbeta, engagera och skapa värde genom intranät  
Under detta pass reflekterar vi tillsammans över framtidens intranät 
och digitala arbetsplats, hur du engagerar hela din organisation och 
hur ni tillsammans kan skapa ett intranät och en digital arbetsplat-
sen som bidrar till organisationens konkurrenskraft och effektivitet 
Vad	är	verkligt	nytt	vad	gäller	intranät	och	den	”digitala	arbetsplat-
sen”?	Och	hur	kan	du	förbereda	dig	och	din	organisation	på	de	nya	
förväntningarna som kommer? hur övertygar du och visar på värdet 
av ökad digital och mobil samverkan och arbetsstöd? Vilka föränd-
ringar krävs av en organisation för att det verkligen ska fungera?

Ur innehållet:
•	 Framgidens	intranät	och	digitala	arbetsplats	–	vad	förändras	och	 
 vad krävs idag och framöver?
•	 Digitala	och	mobila	arbetssätt	möjligheter	och	utmaningar
•	 Förändring	–	hur	kan	du	övertyga	om	förändring	i	din	 
 organisation och arbetar du stegvis i förändringsprocessen  
•	 Förvaltning	–	ägarskap,	roller	och	styrning	i	framtidens	 
 kollaborativa intranät och digitala arbetsplats

Under ledning av
Damra Muminovic 
onlinestrateg 
Avega Group

Damra är onlinestrateg med lång och bred erfarenhet av intranät 
och webb. Damra har gedigen erfarenhet av hur man påverkar be-
teende och kultur, samt realiserar intranät som förflyttar viktiga delar 
av kommunikationen till en modern digital arbetsplats som möter 
verksamhetens affärsmål och medarbetarnas behov. hon har de 
senaste åren arbetat med business case, strategier och lett imple-
mentationer av moderna intranät för många stora och mellanstora 
företag. hon har haft ledande roller för ett flertal intranät som skapat 
en digital arbetsplats och samtidigt satt tydliga mål för affärsnytta.

17:30 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensen
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Cocktail	–	passa	på	att	nätverka	
under avslappnade former!

Cocktailvärd:	Tahoe Solutions

Om Ability Partner
Ability	Partners	vision	är	att	förbättra	individers	och	organisationers	 
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. genom  
att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt  
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och  
konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften.

Ability	Partner	verkar	på	den	nordiska	marknaden	utifrån	ambitionen	att	
erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % 
nöjda	och	återkommande	kunder.	För	mer	information	om	Ability	Partner	
eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?
Ability	Partner	erbjuder	ditt	företag	unika	möjligheter	att	stärka	varumär-
ket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under 
som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov 
och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Stefan Broman	I	Tel:	08-694	91	00	I	Mobil:	070-999	72	35 
E-post:	stefan.broman@abilitypartner.se	
 
Janne Huttunen	|	Tel:	08-694	91	00	|	Mobil:	070-495	73	50 
E-post:	janne.huttunen@abilitypartner.se

Vem bör gå på konferensen?
Konferensen riktar sig till dig som är ansvarig för intranät, intern- 
kommunikation, framtidens digitala arbetsplats och arbetssätt,  
samverkan	och	kollaboration,	knowledge	management,	IT-stöd	m.m.

10	goda	skäl	att	gå	på	konferensen:
1. få insikt i hur du skapar framtidens intranät och den sociala,  

kollaborativa, mobila och digitala arbetsplatsen.

2. Under endast en dag får du lyssna till några av dem som kommit 
längst i att skapa intranät som möter framtidens krav.

3. se hur andra företag och organisationer gör för att anpassa sin  
organisation till kraven på flexibilitet och mobilitet, ökad digital och 
mobil åtkomst, kommunikation och kunskapsdelning.

4. se till att din organisation lever upp till kraven från medarbetare  
på framtidens arbetsplats vad gäller digitala miljöer, mobilitet och 
samverkan.

5. ta del av tips och råd för hur du engagerar ledning och organisation  
i nya smarta sätt att samarbeta, engagera och skapa värde genom 
intranät och digitala arbetsplatser.

6. ta del av hur andra arbetar med kultur och beteendeförändring och 
nya sätt att leda, engagera, innovera och skapa delaktighet genom 
nya digitala och sociala kollaborativa onlineverktyg.

7. se exempel på hur du kan ta in kunderna i intranätet och den sociala 
och digitala miljön.

8. Upptäck alla nya möjligheter att arbeta med kunskapsdelning i  
digitala, mobila och sociala miljöer och ta del av olika sätt att få  
medarbetare att dela kunskap och färdigheter.

9. se till att hålla hastigheten och ligga steget före dina konkurrenter i 
utvecklingen av nya sätt att arbeta, erbjuda flexibilitet, mobilitet och 
samarbete.

10. träffa kollegor från liknande kompetensområden med samma 
utmaningar som du från andra organisationer. Utvidga ditt nätverk 
och dela idéer och kunskap.



Att ta ditt intranät mot den digitala arbetsplatsen
Många ser behovet av att bredda intranätets funktion och betydelse och vill utveckla sitt klassiska intranät till en  
digital arbetsplats för kommunikation, samverkan och verksamhetsstöd – allt för att effektivisera och inspirera det  
dagliga arbetet, oavsett hur, var eller när man arbetar.

På den här workshopen hjälper vi dig att definiera den egna mest lämpliga vägen för din organisation att gå från ett  
traditionellt intranät till en mer samverkande och social digital arbetsplats. Från de globala trenderna till konkreta  
områden fokuserar vi på följande:

4 Intranätstrategi, vidareutveckling och uppgradering av ditt intranät – metoderna och verktygen för att gå från ett  
 traditionellt intranät till en mer sömlös och digital arbetsplats

4 Inspireras av hur ni skulle kunna arbeta med en prisbelönt digital arbetsplats i er organsiation

4 Strategiarbete – att genom en vedertagen mognadsmodell för den digitala arbetsplatsen skapa en tydlig bild av  
 organisationens nuläge och önskat läge, dvs att definiera en målbild och önskade effekter, samt vilka insatser som  
 krävs för att nå dit.

4 Vilka roller, processer, funktioner och uppgifter arbetar man med i dagens digitala arbetsplatser?  Hur, var och när  
 konsumeras den, och vilka krav ställer det?

4 Hur kan du leda förändringen mot ett nytt digitalt och kollektivt arbetssätt?

08:30 Registrering och Kaffe

09:00 Workshopen inleds

Introduktion 
•	 Intranätstrategi	–	vägen	mot	den	digitala	arbetsplatsen	och	det	 
 sömlösa intranätet
•	 Vad	är	verkligt	gällande	intranät	och	den	”digitala	arbetsplatsen”?
•	 Early	adopters	och	vad	de	gör	annorlunda

Diagnos och mål
•	 Utvärdering	av	ditt	eget	intranät,	var	befinner	ni	er	idag?	
•	 Att	fastställa	åtgärdsområden	baserat	på	”the	digital	workplace	 
	 model”

Utnyttja intranätet för att underlätta samarbete och  
effektivisera medarbetarnas vardag
•	 Hur	får	du	ledning	och	medarbetare	att	integrera	socialt	 
 samarbete och samverkan i sina arbetsprocesser?
•	 Hur	kan	intranätet	användas	för	att	bryta	ner	silos	i	din	 
 organisation?
•	 Hur	kan	du	framgångsrikt	engagera	anställda	i	kunskapsdelning?
•	 Hur	du	skapar	ökad	effektivitet	genom	en	digital	och	social	 
 samarbetsmiljö skräddarsydd för arbetsrelaterat nätverkande 

Att styra och leda intranätet – governance
•	 Vilken	är	den	rätta	styrningen	och	förvaltningen	för	ert	sociala	 
 intranät och er digitala arbetsplats?
•	 Vilken	typ	av	guidelines	och	support	erbjuder	ni	medarbetarna?
•	 Vem	är	(eller	vilka	borde	vara)	i	din	digitala	styrgrupp	och	vad	är	 
 deras ansvar?
•	 Hur	kan	du	mäta	och	bevisa	effektiviteten	och	värdet	av	ditt	 
 sociala intranät?

Att leda förändring i din organisation
•	 Vilka	förändringar	krävs	i	en	organisation	att	det	sociala	intranätet	 
 verkligen ska kunna fungera?
•	 Hur	kan	du	leda	förändringen	mot	ett	nytt	digitalt	och	kollektivt	 
 arbetssätt?
•	 Hur	kan	du	genomföra	detta?

Hur får du din investering i det sociala intranätet att bli 
framgångsrik och lyckad?
•	 De	vanligaste	misstagen	i	satsningar	på	det	sociala	intranätet	och	 
 hur du undviker dem

16:30 Workshopen avslutas

Under ledning av 

Peter Hellström
Regionchef
Altran

med sin operativa erfarenhet från förstudier till införandeprojekt har 
Peter	en	bred	insyn	i	de	många	frågor	som	organisationer	ställs	inför	
uppgradering av traditionella intranät till intranät som mer liknar en 
digital	arbetsplats	med	arbets-	och	samverkansstöd.	Peter	brinner	
för de positiva effekter som den digitala arbetsplatsen kan skapa, 
för	individen	såväl	som	för	organisationen	som	helhet”.

Magnus Skebäck
Divisionschef	och	affärsområdesansvarig
Altran

magnus skebäck är divisionschef och affärsområdesansvarig för 
enterprise content management. magnus har hjälpt exempelvis 
Lindex	som	fick	utmärkelsen	”Sveriges	bästa	Intranät”	2011	och	
hjälper nu många stora organisationer i sina strategier kring den 
digitala arbetsplatsen.
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Anmälan till: Framtidens intranät

Tid & plats 
Konferens 12 mars 2014
Workshop 13 mars 2014 
Bygget konferens 
norrlandsgatan 11, stockholm
tel 08-522 468 00

boende i Stockholm
Vi	samarbetar	med	nedanstående	hotell.	Ange	koden	”Ability	Partner”	när	du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel,	Nybrogatan	53.	Tel:	08-507	330	00
Freys Hotel, Bryggargatan	12.	Tel:	08-506	214	00
Victory Hotel, Lilla	Nygatan	5.	Tel:	08-506	400	50
Scandic Hasselbacken,	Hazeliusbacken	20.	Tel:	08-517	517	00
Uppge koden D000028081 vid bokning på scandic hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller 
enligt	separat	avtal.	Om	betalningsfristen	överskrids	har	Ability	Partner	rätt	att	debitera	dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning	är	oss	tillhanda	senast	3	veckor	(21	dagar)	före	evenemangets	startdatum.	Vid	avbok-
ning	senare	än	3	veckor	(21	dagar)	från	evenemangets	startdatum	erhåller	du	ett	värdebevis.	
Värdebeviset	kan	sedan	användas	som	betalning	på	ett	annat	av	Ability	Partner	anordnat	evene-
mang.	Vid	avbokning	utgår	en	administrativ	avgift	om	1.000	kr.	På	vissa	av	våra	konferenser	kan	
deltagandet	vara	fritt	för	vissa	yrkesgrupper/målgrupper.	Vid	anmälan	som	gratisdeltagare	och	
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad	”No-show”	avgift.	Om	inte	annat	anges	är	No-show	avgiften	1.500	kr.	

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används	i	vår	marknadsföring	och	kommunikation	med	dig.	Informationen	kan	även	komma	
att	delas	med	Ability	Partners	samarbetspartners.	Om	du	önskar	att	dina	uppgifter	inte	skall	
användas	i	dessa	syften	ber	vi	dig	skriva	till	oss	via	traditionell	post:	Personuppgiftansvarig,	Ability	
Partner	Europe	AB,	Telegrafgränd	5,	111	30	Stockholm	eller	via	e-post:	info@abilitypartner.se.	

Fotografering och filmning 
Vi	tar	ibland	fotografier	och	filmar	på	våra	konferenser	och	kurser.	Bilderna	och	filmerna	kan	
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. som deltagare 
godkänner	du	att	vi	tar	bilder	och	filmar	på	våra	evenemang	och	att	dessa	får	användas	på	
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability	Partner	reserverar	sig	för	mindre	ändringar	i	programmet	som	exempelvis	ändringar	av	
enskilda	talare,	programpunkter	eller	lokal	för	evenemanget.	Ability	Partner	förbehåller	sig	också	
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
Ability	Partner	premierar	tidiga	bokningar	samt	om	ni	är	flera	från	samma	
organisation som bokar plats samtidigt.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person
3, 4, 5 osv endast 4.980 kr för konferensen. obs! priserna är exkl. moms. 

PERIOD PRIS ORDINARIE  RAbATT
Boka senast 31 januari
Konferens  5.980 kr  6.980 kr 1.000 kr

Boka senast 21 februari 
Konferens  6.480 kr  6.980 kr 500 kr

Boka efter 21 februari 
Konferens  6.980 kr 

Workshop	 3.480	kr
I	konferenspriset	ingår	kaffe,	lunch	och	dokumentation.	Ovanstående	rabatter	
kan ej kombineras med andra erbjudanden. obs! alla priser är exkl. moms. 

Anmäl dig idag! 
Webb:	www.abilitypartner.se | E-post:	bokning@abilitypartner.se
Telefon:	08-694	91	00	|	Fax:	08-694	91	04
Traditionell	post:	Ability	Partner,	Telegrafgränd	5,	111	30	Stockholm

©
	A
b
ili
ty
	P
ar
tn
er
	2
0
1
3
-2
0
1
4

Konferenskod:	INF1269

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Konferens Workshop

förnamn efternamn  e-post adress 

Befattning avdelning   

telefon fax 

Företag	/	organisation	 Adress	 		

Post	nr	 Ort

tel växel Bransch antal anställda

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Kontakta mattias.halvarsson@par.se så berättar han mer.

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Som medlem i DIK erhåller du  
20 % rabatt på aktuellt pris. 

Glöm inte att uppge att du är  
medlem vid bokningstillfället.


