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affärsdrivande content marketing  
Under ledning av OTW ”Det är inte de starkaste eller  

de mest intelligenta som  
överlever utan de som bäst  
kan hantera förändring!” 

- darwin
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SPECIELLT INBJUDEN

Samarbetspartner

SPECIELLT INBJUDEN

UR INNEHÅLLET

•	 Content	marketing	–	hur	du	bjuder	kunderna	på	relevant	innehåll	för	
att knyta dem närmre och driva affären

•	 Digital	transformation	–	hur	du	lyckas	med	digital	och	mobil	struktur-
omvandling i din organisation

•	 Nya	sätt	att	använda	Internet	och	sociala	medier	för	att	skapa	mer	
kvalitet	och	träffsäkerhet	och	driva	mer	lönsam	försäljning	

•	 Rörlig	bild	i	digitala	kanaler	–	hur	kan	det	driva	marknadsföring,	affärer	
och kundupplevelse?

•	 Att	utveckla	attraktiva	och	kundanpassade	digitala	tjänster

•	 Hur	nya	möjligheter	för	mätbarhet,	marketing	automation	och	BIG	
DATA	förbättrar	ditt	arbete	med	konvertering	och	sälj

•	 Framtidens	digitala	och	mobila	kundbeteende

Om bl.a. byggandet  sociala nätverket ”shareville”

bäst på  Youtube  enligt Youtop100  sweden
™



ONSDAGEN 26 NOVEMBER

08:30 Registrering, kaffe och smörgås

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

CASE
09:10 framtidens digitala och mobila kundbeteende, 
BIG DATA, content marketing och hur Ericsson  
hanterar det
•	 Vad	är	nästa	steg	i	kundbeteende	och	behov	och	hur	kan	du	 
	 bemöta	förändringen?
•	 Digitala	strategier	för	nya	digitala	och	mobila	förutsättningar
•	 Hur	ska	stora	företag	kunna	hantera	den	disruption	och	 
	 oförutsägbarhet	som	gäller	framöver?
•	 Ständig	konkurrentanalys,	Big	Data	och	content	marketing	på	 
	 Ericsson

Erik Kruse
Strategisk	Marknadschef	och	Networked	Society	 
Evangelist,	Ericsson

Erik	berättar	om	framtidens	kundbeteende	och	vad	kunderna	krä-
ver,	hur	Ericsson	hanterar	konkurrens	som	numera	kan	komma	helt	
plötsligt	från	oväntat	håll	om	Big	Data	och	content	marketing,
hur	Ericsson	använder	det	och	hur	du	kan	dra	nytta	av	det.	Erik	
leder	arbetet	inom	Ericsson	Networked	Society	vision	och	utvecklar	
insikter	i	”The	Networked	Society	Lab”.	Han	arbetar	med	Ericssons	
marknadsstrategi	med	fokus	på	affärsmodeller,	framtidens	kundbe-
teende,	digital	transformation	m.m.

10:00 förmiddagskaffe och nätverkande

SPECIELLT INBJUDEN /CASE
10:30 Digital transformation – hur MTG möter kraven 
från kunder idag och imorgon
•	 Hur	vi	går	från	traditionellt	mediahus	till	digitalt
•	 Så	jobbar	vi	för	att	alltid	koppla	ihop	dig	med	den	underhållning	 
	 som	du	gillar	mest
•	 Framtiden	för	TV	och	online	video	–	vad	vill	kunderna	ha?	

Rikard Steiber
CEO	and	Chief	Digital	Officer
MTG

Rikard	ansvarar	för	verksamheterna	inom	MTGx	och	Viaplay.	Han	
kom	till	MTG	från	Google,	där	han	har	arbetat	i	sex	år,	senast	som	
Global	Marknadschef	för	Googles	Mobile	&	Social	Advertising.	 
Rikard	har	tidigare	tjänstgjort	på	Google	som	Director	of	Product	 
Marketing	med	ansvar	för	Europa,	Mellanöstern	och	Afrika,	en	roll	 
som	innebar	lansering	och	marknadsföring	av	produkter	som	Google+,	
Search,	YouTube,	Android,	Chrome,	Maps,	Apps,	Adwords,	Analytics,	
DoubleClick	and	AdSense.

CASE
11:30 Hur vi driver försäljning digitalt – från traditionell 
webb till digitala tjänster och sociala kanaler som  
stöttar affären
•	 Hur	vi	utnyttjar	sociala	kanaler	så	att	vår	målgrupp	kan	 
	 marknadsföra	oss	och	inte	traditionell	push
•	 Användaren	har	makten	och	hur	vi	som	varumärke	skall	ge	dem	 
	 verktyg	och	inspirera	till	användning	av	verktygen
•	 Vikten	av	insiktsarbete	i	din	digitala	strategi	för	att	skapa	 
	 engagemang	och	optimera	marknadsföringen
•	 Hur	vi	genom	Facebooksidan	och	andra	sociala	medier	aktiverar	 
	 vår	målgrupp

Patrik Talamo
Head	of	Digital
Preem 

Enligt	YouTop100	Sweden	som	mäter	hur	effektivt	svenska	 
företag	använder	sina	YouTube-kanaler	lyckades	Preem	bäst	under	
2013/2014.	Patriks	motto	är	att	starka	varumärken	kan	spela	en	
viktig	roll	i	målgruppens	liv	och	vardag.	För	att	lyckas	så	behöver	
man	utgå	från	behov,	drivkrafter	och	attityder	hos	de	tilltänkta	
användarna.	Att	lyckas	är	att	konvertera	målgruppen	till	ambassa-
dörer.	Patrik	har	tidigare	bland	annat	arbetat	som	digital	strateg	på	
mediebyrån	MEC,	varit	digital	marknadschef	på	Absolut	Vodka	samt	
marknadschef	på	Msn.se.	

12:20 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
13:20 Att kommunicera effektivt och skapa en sömlös 
upplevesle i multipla kanaler
•	 Att	tänka	smart	gällande	att	få	ut	innehåll	i	flera	kanaler	samtidigt
•	 Hur	du	undviker	dubbelhantering	då	innehåll	ska	fördelas	i	olika	 
	 digitala	flöden	globalt	och	lokalt	
•	 Hur	kan	du	skapa	en	sömlös	upplevelse	i	alla	digitala	kanaler

Daniel Yttergren
Digital	Strateg
Cybercom

Daniel	har	hjälpt	företag	och	organisationer	med	allt	från	upphand-
ling	till	genomförande	av	digitala	projekt	i	15	år,	både	som	konsult	
och	som	beställare.	Några	av	Daniels	senaste	uppdrag	är	hos	H	&	
M,	Husqvarna,	Telia	m.fl.	

CASE
13:50 Så har vi byggt vår webbplats för att skapa  
kundlojalitet och så erbjuder vi digitalt content och 
kundanpassade digitala tjänster 
•	 Så	hjälper	rätt	digitalt	innehåll	och	digitala	tjänster	oss	att	vinna	 
	 konkurrensfördelar
•	 Rörlig	bild	och	instruktionsfilmer	för	att	inspirera	och	hjälpa
•	 Hur	vi	genom	sociala	medier	erbjuder	en	digital	gemenskap	där	 
	 vi	ger	rådgivning	och	stöd	

Linda Hellqvist
Global	E-marketing	Director
Oriflame

Webbstrategidagarna 2014:2
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Linda	leder	en	av	de	största	strategiska	investeringarna	i	Oriflames
historia.	Den	traditionella	direktförsäljningsmodellen	backas	upp	med	
en	e-handelslösning	samt	kundanpassade	digitala	tjänster	och	inne-
håll	riktat	mot	slutkonsumenter	samt	säljkåren	på	dryga	3	miljoner	
personer.	Linda	har	tidigare	arbetat	som	marknads-och	försäljnings-
chef	på	Travelstart.	Innan	dess	var	hon	sex	år	på	Google	där	hon	var	
med	och	byggde	upp	den	nordiska	säljorganisationen.	Linda	är	en	
eftertraktad	talare	kring	trender	inom	digitalar	medier	och	marknads-
föring	och	har	lett	kurser	på	bl.a.	Bergh	och	SSE	i	Sverige.

14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande

CASE
15:10 Content marketing och kostnadseffektiv PR, att 
bjuda kunderna på relevant innehåll för att knyta dem 
närmare – hur gör du och vad ger det?
•	 Kanalstrategi	och	content-strategi	för	webben,	sociala,	mobila	 
	 och	tryckta	kanaler	–	hur	optimerar	du	kundupplevelsen	och	 
	 innehållet	i	respektive	kanal?
•	 Hur	du	skapar	innehåll	från	hela	organisationen	och	involverar	 
	 fler	i	arbetet
•	 Sociala	nätverket	Shareville	–	så	gör	vi	kundernas	konton	 
	 sociala	för	att	ge	dem	möjlighet	att	lära	sig	mer	om	sparande	av	 
	 varandra
•	 Vilka	roller	krävs	för	att	möta	det	ökande	behovet	av	content	 
	 marketing?
•	 Om	den	ökande	betydelsen	av	rörlig	bild	och	podcasts	och	hur	 
	 det	kan	användas	i	din	kommunikation
•	 Vilka	effekter	kan	vi	se	av	vårt	arbete	med	content	marketing?

Johanna Snickars
Nordisk	PR-chef
Nordnet 

Johanna	berättar	om	hur	Nordnet	börjat	arbeta	allt	mer	med	con-
tent	marketing	och	vilka	resultat	det	ger.	Hör	hur	Johanna	byggt	
upp	en	redaktion	med	enkla	medel,	hur	de	bygger	sociala	nätverket	
Shareville	och	hur	de	lyckats	skapa	god	PR,	aktivitet	och	stor	nytta	
trots	liten	budget.	Johanna	visar	på	hur	deras	aktivitet	utvecklas	
och	hur	exempelvis	deras	podcast	vuxit	och	nu	har	15-20.000	
lyssnare	i	veckan.

16:00 Moderatorn avslutar och sammanfattar
konferensens första dag

ANMÄL DIG IDAG! Telefon 08-694 91 00, fax 08-694 91 04 eller bokning@abilitypartner.se | Besök oss gärna på www.abilitypartner.se!ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

  TORSDAGEN 27 NOVEMBER

08:30 Kaffe

09:00 Konferensens andra dag inleds av moderatorn 

CASE
09:10 Så skapas en digital strategi med fokus på  
content – om Scandics arbete med en ny digital  
strategi med affärsdrivande content i fokus
•	 Hur	den	digitala	strategin	behöver	uppdateras	och	förändras	för	 
	 att	anpassas	till	den	digitala	transformation	som	pågår
•	 Vad	krävs	för	att	content	ska	stödja	affären?
•	 Vilket	stöd	behövs	i	form	av	i	organisation	och	av	plattform	för	 
	 utveckla	content	på	ett	framgångsrikt	sätt?

Jennie Skogsborn Missuna
Global	e-handelschef
Scandic

Jennie	berättar	hur	interaktionen	med	kunderna	blir	mer	och	mer	
digital.	Och	hur	interaktionen	blir	digital	hela	vägen	–	från	det	att	du	
letar	rum	till	att	du	checkar	ut.	Jennie	berättar	hur	Scandic	anpassar	
sin	sajt	och	hela	sin	digitala	närvaro	till	detta	och	ökar	fokus	på	con-
tent	för	att	förstärka	kundens	positiva	upplevelse	och	därmed	affären.

10:00 förmiddagskaffe och nätverkande

CASE
10:30 Hur nya möjligheter för mätbarhet och marketing 
automation förbättrar vårt arbete med konvertering 
och sälj 
•	 Hur	vi	genom	att	jobba	med	marketing	automation	får	exakt	 
	 ROI	på	alla	marknadsaktiviteter
•	 Så	driver	vi	relevant	trafik	till	vår	hemsida
•	 Hur	vi	genom	marketing	automation	konverterar	besökare	och	 
	 hur	besökaren	utvecklas	från	”allmän	besökare”	till	”känd	 
	 besökare”	och	slutligen	till	ett	lead	för	säljarna	
•	 Hur	vi	ser	till	att	hemsidan	innehåller	relevant	material	och	hur	vi	 
	 optimerar	innehållet	för	sökmotorerna
•	 Hur	kompletterande	data	om	kunderna	samlas	in	från	bl.a.	 
	 sociala	medier

Emma Agering 
Chief	Marketing	Technologist
Universum

Universum	är	ett	B2B-företag	som	jobbar	med	att	stärka	före-
tags	varumärke	som	arbetsgivare.	Emma	berättar	hur	Universum	
genom	att	jobba	med	marketing	automation	får	exakt	ROI	på	alla	
marknadsaktiviteter.	Emma	Agerings	jobb	går	ut	på	att	sköta	den	
tekniska	utvecklingen	av	marknadsföringen	och	hon	gör	det	med	
hjälp	av	ny	teknik	och	nya	arbetsmetoder	som	utvecklar	kundbasen	
och	säljmöjligheterna	för	Universum.

EXPERTANFÖRANDE
11:30 Hur du kan använda Internet på nya sätt för att 
skapa mer kvalitet och träffsäkerhet och driva mer 
lönsam försäljning 
•	 Hur	du	enkelt	kan	skapa	ett	första	digitalt	ekosystem/lekpark	 

Webbstrategidagarna 2014:2

CiTAT fRåN föRRA åRETS WEbbSTRATEGiDAGAR

”Gillade att det var ett lite mindre event och 
större utrymme för frågor. Fokus på lärande.”
Jenni	Laapotti,	Digital	media	och	marknadsanalys,	Löfbergs	Lila

Om bl.a. byggandet  
sociala nätverket ”shareville”

Mingel med dryck  
–	passa	på	att	nätverka	under	 
avslappnade	former!

Värd:
™



	 som	fångar	upp	människor	när	de	är	som	mest	intresserade	av	 
	 dialog	
•	 Så	kan	du	testa	och	lära	kontinuerligt	vad	som	faktiskt	fungerar	 
	 för	att	driva	försäljning	och	bygga	varumärke
•	 Hur	alla	dina	kanaler	kan	samverka	i	detta	arbete	och	hur	de	 
	 sociala	kanalerna	kan	arbeta	tillsammans	med	webben

Johan Eriksson
Nordic	Branding	Sector	Leader	
Google

Johan	leder	Googles	nordiska	konsultorganisation	inom	kom-
munikation.	Han	älskar	enkelhet	och	att	försöka	kraftigt	förändra	
företags	och	människors	syn	på	sig	själva	och	sin	potential	till	något	
mycket	större	och	bättre.	Han	tror	att	för	de	flesta	större	företag	så	
är	den	i	särklass	största	flaskhalsen	till	snabbare	tillväxt	hur	de	är	
organiserade	internt.

12:20 Lunch och nätverkande

CASE
13:20 Storytelling och content marketing, nya  
processer och verktyg i Scanias affärsstödjande  
digitala närvaro
•	 Hur	vi	utvecklar	en	ny	dynamisk	webb	som	stödjer	vårt	nya	sätt	 
	 att	jobba
•	 Hur	vi	använder	storytelling,	digitala	medier	och	rörlig	bild	utifrån	 
	 ett	affärsperspektiv	
•	 Redaktionell	planering	för	att	säkra	innehållsproduktion	och	 
	 publicering	och	undvika	dubbelarbete	för	såväl	egna	kanaler	 
	 som	sociala	medier
•	 Hur	vi	ständigt	utvecklar	vår	närvaro	online

Staffan Ekengren 
Head	of	Scania	Newsdesk
Scania

Erica Mellin Zandelin
Manager,	Internet	Communications
Scania CV Ab

Staffan	och	Erica	berättar	hur	Scania	förändrar	koncernwebben	till	
en	mer	dynamisk	och	levande	webbplats	där	content	marketing	
och	storytelling	har	stor	betydelse.	Hör	om	bakgrundsarbetet	till	
detta	samt	hur	de	arbetar	med	material	för	många	olika	kanaler.

SPECIELLT INBJUDEN /CASE
14:20 Rörlig bild i digitala kanaler – hur det driver 
marknadsföring, affärer, konvertering och kund- 
upplevelse
•	 Hur	skapar	du	affärsdrivande	filmer	på	ett	kostnadseffektivt	sätt?
•	 Hur	bygger	du	från	grunden	en	långsiktig	strategi	för	att	arbeta	 
	 effektivt	med	rörlig	media?
•	 Vad	är	grunden	för	att	vara	relevant	och	öka	möjligheten	att	få	 
	 saker	att	bli	virala	och	spridas?
•	 Att	jobba	med	rörligt	ur	ett	längre	perspektiv	med	brandbuilding	 
	 och	med	storytelling

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Lottie Knutson 
Marketing	&	Communications	Director	
fritidsresegruppen

De	av	Fritidsresor	kunder	som	ser	film	köper	dyrare	resor	och	
konverterar	bättre.	Fritidsresor	har	använt	rörlig	bild	i	sin	marknads-
föring	i	c:a	åtta	år.	Lottie	berättar	hur	Fritidsresor	utvecklar	rörlig	bild	
som	en	allt	viktigare	del	i	sin	kommunikation	och	om	erfarenheterna	
hittills.	Lottie	har	gedigen	erfarenhet	av	arbete	med	ett	publicistiskt	
tänk,	och	har	god	användning	av	sin	kunskap	i	arbetet	med	sociala	
medier,	Internet	och	rörlig	bild.	Lottie	uppmärksammandes	stort	
bl.a.	samband	med	sitt	goda	arbete	för	Fritidsresor	vid	Tsunamika-
tastrofen	och	sitter	även	bl.a.	i	H&Ms	styrelse.

15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

CASE
15:40 Hur kan du organisera dig för att skapa  
framtidens kommunikation?
•	 Att	bygga	en	organisation	anpassad	till	morgondagens	 
	 kommunikation
•	 Hur	vi	skapar	en	organisation	och	hur	vi	kommunicerar	för	att	 
	 förändra	bilden	av	Microsoft
•	 Webbplatsens	och	andra	digitala	kanalers	roll	på	den	nya	 
	 digitala	arenan	och	hur	du	kan	flytta	ut	varumärket
•	 Vikten	av	och	konsten	att	lyssna	och	föra	dialog	med	din	 
	 målgrupp

Karin Zingmark 
CMO	Lead
Microsoft

Karin	delar	med	sig	av	arbetet	med	att	förflytta	Microsoft	från	ett	
mjukvarubolag	till	ett	företag	som	erbjuder	tjänster	och	enheter	som	
förenklar	människors	liv.	Karin	har	över	tio	års	erfarenhet	från	arbete	
med	kommunikation	i	TV/media-sektorn	och	kommer	senast	från	
rollen	som	presschef	på	Viasat	och	har	bl.a.	lett	Viasats	Sverige- 
organisation	ut	på	sociala	medier	där	de	arbetat	aktivt	för	att	
komma	närmare	tittare	och	kunder.

16:30 Konferensen sammanfattas och avslutas

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	åter-
kommande	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	varumärket	och	
bygga	relationer	med	en	väl	avgränsad	målgrupp	såväl	under	som	efter	evene-
manget.	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



  

affärsdrivande content marketing
 – hur kommer du igång och hur bygger du upp ett flöde av relationsstärkande material?

Det blir allt svårare att nå kunderna genom traditionella marknadsföringsmetoder. Därför vänder allt fler 
blicken mot content marketing för att knyta kunderna närmare och driva affären.

Under dagen går vi igenom inspirerande exempel på aktiviteter och praktiska verktyg som man behöver  
för att lyckas med för att framgångsrikt arbeta med content marketing. 

09:00 Workshopen inleds

INNEHÅLL:

•	 Contentstrategin	–	hur	skapar	du	strategi	och	organisation	för	effektivt	contentarbete
 > Hur	skaffar	du	kompetens	och	hur	bygger	du	från	grunden	en	långsiktig	strategi	för	att	arbeta	effektivt	med	content	marketing?

•	 Att	hitta	engagerande	innehåll	och	berättelser	för	din	målgrupp	som	stärker	varumärke	och	driver	 
 kundupplevelsen åt rätt håll
 > Hur	du	hittar	engagerande	innehåll	som	har	en	tendens	att	spridas	
 > Storytelling	–	dess	roll	och	funktion	inom	content	marketing

•	 Var	och	hur	ska	du	kommunicera	ut	dina	erbjudanden	inom	content	marketing	för	att	få	bäst	resultat?
 > Vilka	sociala	kanaler	är	lämpliga?	Hur	särskiljer	du	mellan	dem,	vad	du	erbjuder	i	vilken	kanal	och	hur	använder	du	dem?	 
	 	 Hur	skapar	du	dialog?	
 > Så	kan	du	utnyttja	sociala	kanaler	optimalt	kombinerat	med	webben

•	 Nya	möjligheter	för	content	på	den	digitala	och	sociala	arenan
 > Att	utveckla	attraktiva	och	kundanpassade	digitala	tjänster	som	kunderna	uppkattar
 > Vad	man	kan	göra	för	nya	grejer	med	sociala	medier
 > Rörlig	bild	i	digitala	kanaler	–	hur	kan	det	driva	marknadsföring,	affärer	och	kundupplevelse?

•	 Content	first	–	att	bygga	användarupplevelsen	omkring	innehåll
 > Vad	krävs	av	arbetssättet?	Vad	måste	förändras?
 > Vad	krävs	av	cms	och	plattform?

•	 Att	mäta	effekten	av	ditt	contentarbete	för	att	se	vad	som	fungera		t.ex.	lead	generation,	avslut,	nya	kontakter,	 
 nedladdningar m.m. och hur du kan mäta engagemang

•	 Framtidens	content	marketing

•	 Sammanfattning	och	avslutande	diskussion

16:45 Workshopen avslutas

Workshopen leds av:

OTW
OTW	är	Nordens	ledande	contentbyrå	med	flera	av	Sveriges	största	kunder.	OTW	hjälper	sina	kunder	med	att	ta	strategier	och	koncept	för	
content	marketing	samt	hjälper	dem	producera	innehåll	för	olika	kanaler.	De	leder	dagen	och	delar	med	sig	av	sin	breda	kompetens	inom	
strategi,	sociala	medier	och	online	video	m.m	och	vad	som	krävs	för	att	driva	affären	genom	content	marketing.
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Tid & plats 
Konferens 26-27	november	2014	
Workshop	25	november	2014	
Summit	Grev	Ture
Grev	Turegatan	30,	Stockholm
Tel:	08-522	232	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	6.980 kr	exkl.	moms	för	konferensen	och	3.980 kr för
workshopen.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 26 september
Konferens	&	workshop		 13.960	kr		 18.960	kr	 5.000 kr
Konferens		 		9.980	kr		 11.980	kr		 2.000 kr
Workshop		 6.980	kr		 -		 -

Boka senast 14 november
Konferens	&	workshop		 14.960	kr		 18.960	kr		 4.000 kr
Konferens		 10.980	kr		 11.980	kr		 1.000 kr
Workshop		 6.980	kr		 -		 -

Boka efter 14 november
Konferens	&	workshop		 15.960	kr		 18.960	kr		 3.000 kr
Konferens		 11.980	kr		 -		 -
Workshop		 6.980	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
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Konferenskod:	INF1299

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.


