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Arrangeras av:

UR INNEhåLLET

•	 Framgångsrik	mobil	närvaro	och	mobilen	som	allt	viktigare	
kommunikations-	och	affärskanal	

•	 Framtidens	digitala	och	mobila	kundbeteende	och	vilka	 
krav det ställer på din organisation

•	 Hur	du	skapar	viral	spridning	via	rörlig	bild	–	strategin	 
bakom	succéer	som	Epic	Split

•	 Multikanalstrategi	–	optimera	närvaron	i	varje	kanal	till	en	
sammanlänkad	och	affärsstödjande	helhet

•	 Digital	transformation	–	hur	du	lyckas	med	digital	och	 
mobil strukturomvandling

•	 Att	som	större	bolag	bli	snabbare	och	mer	entreprenöriellt	
•	 Content	marketing	att	bjuda	kunderna	på	relevant	innehåll	

för	att	knyta	dem	närmare	–	hur	gör	du	och	vad	ger	det?
•	 Mät	samverkan	mellan	dina	olika	marknadsföringskanaler	

och	maximera	konvertering
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Citat från tidigare Webbstrategidagar

”Proffsig arrangör, innovativa innehållsteman som ligger långt framme”

”Bra talare, bra mix, bra moderator och bra lokal och mat”

”Bra material, bra uppstyrt. Intressanta föreläsningar”

För 7:e  året i rad! 

SPECIELLT INBJUDEN
Annika Viberud
Director	Global	Strategic	 
Marketing	Communications	 
Volvo Group Trucks 

Om strategin bakom Epic Split



TISDAGEN 3 JUNI

09:30 Registrering, kaffe och smörgås

10:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator och inledningstalare 

Stefan Svärdenborn
VP Brand & Marketing
Trelleborg Group

CASE
10:10 hur vi – en komplex och global B2B-koncern  
– bygger en digital organisation och strategi 
•	 Så	utveckar	vi	en	ramstrategi	för	alla	digitala	kanaler,	 
	 affärsmodeller	och	customer	journeys
•	 Verktyg	för	att	genomlysa	och	utvärdera	digitala	kanaler	på	 
	 övergripande	nivå
•	 Så	bygger	vi	digitala	kompetenser,	resurser	och	processer	på	 
	 olika	nivåer	i	företaget
•	 Samverkan	och	kompromiss	mellan	Marknad	&	IT,	eller	ny	Digital	 
	 organisation?

Industrikoncernen	Trelleborg	har	de	senaste	åren	radikalt	ökat	sin	
digitala	närvaro	och	kundinteraktion.	Stefan	berättar	om	den	digitala	
omställningen	hittills	och	om	hur	de	skapar	en	ny	digital	organisation	
och	strategi.

10:50 Diskussion och reflektion  

11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

CASE/SPECIELLT INBJUDEN
11:30 Volvos digitala och kommunikativa strategi och 
hur vi skapar viral spridning via rörlig bild – strategin 
bakom succéer som Epic Split
•	 Arbetet	bakom	framgången	–	från	strategi	till	genomförande	
•	 Hur	vi	använt	supportmaterial	och	PR	för	att	nå	ut
•	 Integrerad	ledning	och	organisation	som	en	förutsättning	för	att	 
	 nå	våra	mål
•	 Resultatet,	har	strategin	fungerat?	
•	 Vad	har	ledorden	relevant,	intressant	och	innovativt	betytt	för	vår	 
	 framgång?	

Annika Viberud 
Director	Global	Strategic	Marketing	Communications	
Volvo Group Trucks 

Annika	berättar	om	arbetet	med	Volvos	digitala	och	kommunikativa	
strategi	och	exemplifierar	hur	väl	arbetet	slagit	ut	genom	att	presen-
tera	det	strategiska	arbetet	bakom	sex	framgångsrika	filmer	som	
visar	innovationer	i	deras	nya	lastbilsmodeller.	Filmerna	har	blivit	
mycket	framgångsrika	och	fått	stark	genomslagskraft	viralt,	speciellt	
filmen	Epic	Split	med	Jean	Claude	Van	Damme.	

12:10 Diskussion och reflektion  

12:20 Lunch och nätverkande

CASE
13:20 hur vi som stort bolag kan tänka mer som små 
bolag och därmed bli snabbare och mer entreprenöriella
•	 Hur	vi	gjort	för	att	kunna	agera	snabbare	gällande	det	digitala	för	 
	 försäljning	och	marknad	
•	 Så	har	vi	förändrat	roller	och	organisation	för	att	kunna	snabba	 
	 upp	våra	processer
•	 Nya	tekniska	lösningar	som	hjälper	oss	att	bli	snabbare	och	mer	 
	 kundorienterade,	t	ex	
	 -	Tag	Manager	–	en	revolution	som	gör	att	vi	kan	agera	snabbare	 
	 	 i	det	digitala	kundmötet
	 -	Responsbaserad	marknadsföring	med	Marketing	automation	 
	 	 och	Remarketing	i	kombination

Pontus Brohult
Konceptansvarig	Postens	Kundportal
Posten

Ny	teknologi	och	nya	möjligheter	gör	det	möjligt	även	för	större	
mer	tungrodda	företag	att	åstadkomma	mer	ute	i	verksamheten	på	
kort	varsel.	De	långa	projektens	tid	är	snart	förbi.	Pontus	berättar	
hur	han	och	hans	kollegor	på	Posten	gjort	det	möjligt	för	att	agera	
fortare	och	få	snabbare	resultat.	Ta	del	av	hur	du	kan	använda	nya	
metoder	och	ny	teknik	för	snabbare	framgång,	ökad	nytta	och	ROI.

14:00 Diskussion och reflektion  

CASE
14:20 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
•	 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	och	hur	hon	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	15000	lyssnare	i	veckan.

15:00 Diskussion och reflektion  

15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
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Om strategin bakom Epic Split



CASE
15:40 hitta guldgruvorna – så maximerar du  
konvertering och avkastning på marknads- 
investeringen
•	 Bli	först	med	att	hitta	nya	guldgruvor	online
•	 Undvik	fallgroparna	i	de	vanligaste	marknadsföringskanalerna
•	 10	tips	som	ökar	din	försäljning	och	minskar	kostnaden	per	 
	 ny	kund
•	 Konverteringsoptimering	–	enkla	knep	som	ökar	din	 
	 konverteringsgrad

Mät samverkan mellan dina olika marknadsförings-
kanaler för att öka din försäljning och få fler kunder  
– Multichannel Attribution
•	 Hur	du	identifiera	de	assisterande	kanalerna	och	vad	som	 
	 verkligen	föranleder	ökad	försäljning
•	 Så	värdesätter	du	de	assisterande	kanalerna	(hitta	din	 
	 attribueringsmodell)

Magnus Helander
Marketing Manager 
Linas Matkasse

Magnus	berättar	hur	Linas	Matkasse	arbetar	för	att	maximera	
konvertering	och	avkastning	samt	hur	de	arbetar	med	s.k.	attribu-
ering	för	att	ökan	försäljningen	och	förbättra	och	resultatet	av	sina	
marknadsaktiviteter.	Google	ligger	ofta	sent	i	kedjan,	alltså	innan	
köp,	medan	andra	kanaler	ligger	tidigare	men	ändå	har	avgörande	
betydelse	för	köp.	Hör	hur	du	kan	spåra	från	vilket	medium	en	kon-
vertering	kommer	i	realiteten.

16:30 Diskussion och reflektion  

16:40 Moderatorn avslutar och sammanfattar  
konferensens första dag
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  ONSDAGEN 4 JUNI

 
08:30 Kaffe och smörgås

09:00 Konferensens andra dag inleds av moderatorn 

SPECIELLT INBJUDEN
09:10 hur framtidens digitala och mobila möjligheter 
påverkar kundernas beteende
•	 Vad	krävs	för	att	lyckas	i	framtidens	snabbrörliga	globala	 
	 nätverkssamhälle?	
•	 Betydelsen	av	ny	teknik	som	Google	glasses	smarta	klockor,	3D	 
	 printing,	mobilt,	quatified	self,	gamification,	Internet	of	things	etc
•	 Nya	kundbeteenden	och	vad	det	betyder	för	din	verksamhet
•	 Trender	på	ingång	–	vilka	är	de	och	hur	påverkar	de	din	 
	 organisation	och	verksamhet?

Jacob Ståhle
Industry	Manager
Google

Google	är	nog	i	särklass	det	företag	som	både	bevakar	och	styr	
den	digitala	utvecklingen	mest.	Jacob	kommer	under	anförandet	att	
berätta	mer	om	digitalt	kundbeteende	och	ny	teknik	som	kommer	
men	också	vad	som	krävs	för	att	lyckas	i	framtiden	då	allt	blir	både	
mer	sammankopplat	och	där	den	tekniska	utvecklingen	sker	allt	
snabbare	och	han	exemplifierar	genom	några	nyheter.

09:50 Diskussion och reflektion  

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

CASE
10:30 Nytt digitalt kundbeteende kräver nya  
affärsmodeller
•	 Hur	påverkar	nya	digitala	kanaler	och	digital	förändring	din	 
	 organisation	och	ert	sätt	att	göra	affärer?
•	 Framtidens	kundupplevelse	och	kundservice	innebär	affärer 
	 på	kundens	villkor	–	att	förändra	affärsprocesser,	verksamheter	 
	 organisation	och	system	

Linus Malmberg
VD 
Cordial Business Advisers 

Linus	är	pionjär	inom	affärsmodeller	och	affärsarkitektur	både	som	
rådgivare	och	utbildare.	Under	närmare	20	år	har	Linus	arbetat	
praktiskt	med	affärsutveckling	utifrån	ett	helhetsperspektiv.	Under	
anförandet	visar	han	hur	den	digitala	utvecklingen	hänger	sam-
man	med	utvecklingen	av	hela	affärsmodellen.	Genom	att	skapa	
förutsättningar	för	flexibla	och	innovativa	affärsmodeller	så	ökar	ditt	
företags	chanser	att	säkerställa	långsiktig	konkurrenskraft	och	lön-
samhet	på	dagens	snabbrörliga	och	alltmer	digitaliserade	markna-
der.	Att	vara	i	takt	med	tiden	har	aldrig	varit	viktigare	än	nu.

11:10 Diskussion och reflektion  

 

Webbstrategidagarna 2014

Läs mer om våra övriga evenemang på 
www.abilitypartner.se

Mingel  – passa på att nätverka 
under avslappnade former! 

Vi tenderar att överskatta vad ny teknik ska 
åstadkomma i det korta perspektivet men  
underskattar lika ofta hur stora förändringarna 
blir på lite längre sikt. 

Hur hanterar du ändrade kundbeteenden och 
den tekniska utvecklingen som går fortare än vad 
många företag förmår hantera?
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CASE
11:30 Digital transformation – Aftonbladets resa  
i en tid av digital och mobil strukturomvandling 
•	 Förändringsprocesser,	hur	organisationen	ställer	om	mot	en	ny	 
	 verklighet	med	fokus	på	nya	möjligheter	och	krav	
•	 Att	ställa	om	mot	nya	kompetenskrav	som	exempelvis	 
	 konvertering,	CRM,	A/B-tester,	vad	innebär	det?	
•	 Ökat	mobilanvändande	kräver	ständig	uppdatering	–	vad	innebär	 
	 det	för	oss?	
•	 Internationell	utblick	–	hur	står	sig	Aftonbladet	i	jämförelse	med	 
	 större	internationella	medieaktörer?
•	 Case:	Aftonbladet	Plus,	Aftonbladets	modell	för	betald	journalistik	 
	 sedan	2003	med	idag	över	177	000	betalande	prenumeranter
•	 Nya	affärsmöjligheter	med	en	digital	användarbas	–	vilka	möjlig- 
	 heter	öppnas	upp?	
•	 Nya	digitala	och	mobila	satsningar	på	Aftonbladet

Peter Nelander 
Head	of	Commercial
Aftonbladet

Tidningsbranschen	är	mitt	inne	i	en	kraftig	digital	strukturomvand-
ling.	Aftonbladet,	som	ingår	i	Schibstedkoncernen,	är	en	ledande	
medieaktör	i	den	digitala	transformationen	med	över	3	miljoner	
unika	läsare	per	dag	-	varav	de	digitala	kanalerna	idag	står	för	mer-
parten	av	räckvidden.

12:10 Diskussion och reflektion  

12:20 Lunch och nätverkande

CASE
13:20 Att jobba kunddrivet och skapa en  
kundorienterad, inspirerande och sömlös digital  
kundupplevelse som samtidigt är enkel och användbar
•	 Hur	du	genom	olika	metoder	för	att	förstå	kunderna	kan	skapa	 
	 en	digital	kundupplevelse	utöver	det	vanliga
•	 Kunden	i	fokus	-	metoder,	exempel	och	erfarenheter	från	arbetet	 
	 med	Systembolagets	webbplats	och	mobila	närvaro
•	 Kundriven	tjänsteutveckling	och	hur	det	kan	användas	inom	 
	 digital	utveckling
•	 Så	arbetar	vi	för	att	skapa	en	sömlös	känsla	mellan	de	fysiska	 
	 butikerna	och	den		digitala	upplevelsen

Gunilla Mattsson
Digital	Chef
Systembolaget

Martin Ragnevad
VD
Daytona

Gunilla	och	Martin	berättar	om	Systembolagets	satsning	på	en	
mer	inspirerande	kundupplevelse	i	de	digitala	kanalerna	och	hur	de	
ställer	om	sitt	kunderbjudande	till	att	passa	den	allt	mer	digitalise-
rade	och	krävande	kunden.	Genom	att	arbeta	kunddrivet	skapar	
de	bättre	kundnöjdhet	genom	exempelvis	ökad	enkelhet	och	bättre	
översikt.Hör	hur	du	kan	arbeta	kunddrivet	föra	att	förbättra	hela	
kundupplevelsen		med	hjälp	digitala	verktyg	och	hur	du	kan	skapa	
en	mer	sömlös	upplevelse.

14:20 Diskussion och reflektion  

14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande 

CASE
15:30 hur SKF genom mobil närvaro erbjuder en bättre 
kundupplevelse, bättre tjänster och service 
•	 Hur	hela	organisationen	omvandlats	för	en	satsning	på	det	 
	 digitala	och	mobila	
•	 Hur	vi	skapat	en	mobil	närvaro	med	mobila	tjänster	som	 
	 förenklar	för	kunderna	
•	 Så	arbetar	vi	för	att	få	samma	kundupplevelse	oavsett	kanal
•	 Hur	mobilitet	tillsammans	Cloud	och	Big	Data	kan	samverka	för	 
	 att	ge	nya	möjligheter	–	hur	vi	experimenterar

Christian Appelt
Mobility	Strategist
SKF

Sedan	hösten	2011	satsar	SKF	extra	mycket	på	mobil	utveckling.	
Christian	berättar	vad	det	var	som	gjorde	att	SKF	kom	igång	tidigt	
med	det	mobila,	hur	stor	effekt	de	mobila	lösningarna	haft	på	för-
säljning	och	kundrelationer.

16:10 Diskussion och reflektion  

PANELDEBATT
16:20 Framgångsrik mobil närvaro och mobilen som 
allt viktigare kommunikations- och affärskanal
•	 Hur	blir	du	mer	relevant	och	ökar	värdet	av	ditt	erbjudande	i	 
	 mobila	kanaler
•	 Beteenden	och	konvertering	hos	mobila	användare	–	hur	skiljer	 
	 det	sig?
•	 Framgångsrika	digitala	strategier	för	mobila	och	multipla	 
	 plattformar
•	 Hur	kan	du	optimalt	utnyttja	användarkontexten	för	olika	skärmar	 
	 och	användningsområden?

Jacob Ståhle
Industry	Manager
Google
 
Peter Nelander
Head	of	Commercial
Aftonbladet
 
Johanna Snickars
PR-chef
Nordnet

Martin Ragnevad  
VD  
Daytona

Fredrik Persson  
Business	Manager	Web	 
Stadium
 
Mfl

16:50 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensen

Vinnare av årets innovation  vid Digital Communications Awards i Berlin

De mest digitaliserade företagen i Sverige har 
vuxit mer än dubbelt så snabbt som de mindre 
digitaliserade företagen och de har dessutom 
uppnått en högre lönsamhet.* 

Gå på konferensen och hjälp din organisation att 
komma vidare i den digitala transformationen!

 
*	Enligt	undersökningen	”Det	digitala	Sverige”	utförd	av	Google	och	
Swedbank	juni	2013.
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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

Goda skäl att gå på Webbstrategidagarna 2014
4	Ta	reda	på	hur	den	snabba	digitala	förändringen	påverkar	dina	kunder,	kraven	på	din	organisation	och	 
	 din	digitala	närvaro.

4	Se	spännande	resultat	och	pågående	arbete	från	några	av	de	mest	framgångsrika	och	intressanta	digitala	 
	 initiativen	i	Sverige.

4	Hör	hur	exempelvis	Aftonbladet,	Trelleborg,	Posten	med	flera	behoven	av	digital	förändring	och	hur	 
	 de	anpassar	arbetssätt	och	organisation	för	att	bli	sabbare	och	mer	lönsamma.

4	Mobilen	blir	en	allt	viktigare	kommunikations	och	affärskanal.	Se	exempel	på	hur	du	kan	göra	för	att	 
	 arbeta	framgångsrikt	med	mobil	närvaro.

4	Ta	reda	på	hemligheterna	bakom	Volvos	Trucks	Youtube-succé	–	Epic	Split.

4	Se	till	att	hålla	hastigheten	och	ligga	steget	före	dina	konkurrenter	i	den	digitala	 
	 utvecklingen	och	kampen	om	de	snabbföränderliga	kunderna.

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

4	Lyssna	till	erfarenheter	från	experter	och	en	bredd	av	 
	 företag,	både	stora	och	mindre,	B2B	och	B2C.

4	Se	hur	du	kan	utveckla	din	roll	i	tider	av	digital	 
	 transformation	och	anpassning. 

Om Ability Partner
Ability	Partners	vision	är	att	förbättra	individers	och	organisationers	för-
måga	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	konkurrens-
kraften.

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.

Vilka bitar passar för ditt 
företags digitala strategi 
idag? Vilka bitar passar 
imorgon?



Anmälan till: Webbstrategidagarna 2014

Tid & plats 
Konferens	3-4	juni	2014
Scandic	Hasselbacken 
Hazeliusbacken	20,	Stockholm 
Tel:	08-517	343	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	30	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 personer
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så	får	person	 
3,	4,	5	osv	50% rabatt	på	aktuellt	pris.	Vid	olika	bokningsalternativ	gäller	
rabatten	för	det	alternativ	som	har	lägst	pris. 

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 25 april
Konferens		 11.980	kr		 13.980	kr		 2.000 kr

Boka senast 23 maj 
Konferens		 12.980	kr		 13.980	kr		 1.000 kr

Boka efter 23 maj 
Konferens		 13.980	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:	INF1286

Konferens	&	workshop	 Konferens	 	 Workshop

Förnamn	 Efternamn	 	e-post	adress	

Befattning	 Avdelning	 		

Telefon	 Fax

Företag	/	organisation	 Adress	 		

Post	nr	 Ort

Tel	växel	 Bransch	 Antal	anställda

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

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.

ability partner.indd   1 2011-02-09   14.15

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


