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det måldrivna intranätet som skapar engagemang, aktivitet  
och produktivitet
Under ledning av daniel Brandell, Mopus 

UR INNEHåLLET

•	 Intranät	som	skapar	effekt	och	produktivitet

•	 Hur	får	du	medarbetare	och	ledning	att	engagera	sig	i	det	 
sociala intranätet? Hur skapar du aktivitet?

•	 Att	använda	statistik	och	mätning	för	att	ständigt	 
förbättra intranätet       

•	 Hur	du	skapar	ett	intranät	som	ökar	samarbete	och	 
samverkan och spränger gränser och silos

•	 Intranät	som	stärker	kultur	och	vi-känsla

•	 Ett	personligare	och	mer	använt	intranät	genom	att	 
personalisera och rollbasera

•	 Framtidens	mobila	intranät,	digitala	arbetsplats	och	 
samarbetsplattform

•	 Det	öppna	och	transparenta	intranätet	och	intranät	 
i molnet  

Vinnare ni kategorin  

”Bästa intranät”  

Episerver Awards 2014 

Vinnare av Guldhanden 

2014 i kategorin  

”Bästa intranät”

Vinnare av Guldhanden 

2014 i kategorin  

”Bästa intranät”

Intranät i Office365!

Författare till b
oken  

”Jävla skitsystem!”

SPECIELLT INBJUdEN

 Sveriges ledande och mest  
 kvalitativa intranätkonferens!

 Talarna visar och demar sitt intranät
 Nytt format och lägre pris



Onsdag 25 mars 2015

08:30 Registrering, kaffe och smörgås

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

Fredrik Wackå
Intranätexpert och webbrådgivare
Webbrådgivaren Sverige AB

 
Fredrik Wackå är strategisk rådgivare kring både webb och intranät. 
Han arbetar framförallt med förstudier och behovsanalyser. Fredrik 
är svensk representant för Customer Carewords, nätverket som 
skapat ”Top Tasks management” vilket inspirerat många tongivande 
sajter i världen. Han har vid ett flertal tillfällen varit en av våra mest 
uppskattade moderatorer.

Citat om Fredrik som moderator från tidigare intranätkonferenser:

”Fantastisk som inspirerade till eftertanke efter varje talare.  
Summerade otroligt bra.”

”Otroligt bra moderator, engagerad, ställde intressanta frågor till 
föreläsarna för att få igång diskussioner, sammanfattade lärdomarna 
samt avslutade de två dagarna med intressanta reflektioner och egna 
erfarenheter. Han tillförde Intranätsdagarna ett stort mervärde!”

”Härlig humor och fantastiskt bra på att reflektera, fundera och summera.”

”Mycket kunnig i området, ställde relevanta följdfrågor.”

09:10 Intranät som skapar effekt och produktivitet 
•	 Sätten	vi	jobbat	med	intranät	börjar	krackelera	–	att	ta	ett	steg	

bakåt för att kunna ta två steg framåt för att få upp användbarhet 
och effektivitet

•	 Ett	utvecklat	redaktionellt	arbete	på	intranät	–	serviceredaktören	
som skapar effekt med innehåll

•	 Analys	av	nytta	kräver	mer	än	den	traditionella	statistiken

Fredrik Wackå (konferensens moderator)

09:40 
 
Diskussion och reflektion

09:50 Förmiddagskaffe och nätverkande

CasE
10:20 Using statistics, measurement and social  
functionalities to constantly improve employee  
productivity and performance of our intranet
•	 How	to	use	analytics,	social	functionalities	and	surveys	to	 

continuously improve
•	 How	continuously	testing	performance	can	help	improve	intranet	

speed 
•	 Why	combining	SharePoint	and	Episerver	helped	us	create	 

attractive social features
•	 How	we	got	employees	to	adopt	to	social	functionalities	
 

Alejandra Ellerås
Internal Digital Communications Specialist,  
Corporate Communications
Mölnlycke Health Care

 
Jesper Olsson
Business application Specialist, Web
Mölnlycke Healthcare

Defined business objectives were used when developing mölnlycke 
Health Care’s new intranet.  alejandra and Jesper present their work 
with mölnlycke Health Cares’ intranet and how they use analytics, 
measurements and social functionalities in order to constantly im-
prove employee productivity and intranet performance

 *anförandet hålls på engelska

11:00 
 
Diskussion och reflektion 

CasE
11:10 Så skapade vi en effektiv och responsiv sök- 
upplevelse och om vår väg mot ett sökdrivet intranät
•	 Viktiga	framgångsfaktorer	för	en	effektiv	och	positiv	 

sökupplevelse
•	 Så	utformade	vi	en	gemensam	söktjänst	för	både	intern-	 

och externwebb
•	 Hur	vi	planerar	att	fortsätta	använda	sök	för	att	knyta	ihop	våra	

olika informationskällor och ge en samlad upplevelse för både 
externa och interna besökare

•	 Hur	vi	arbetar	för	att	införa	ett	sökdrivet	intranät	och	vilka	krav	
det ställer på organisation, metadata, integration m.m.

Maria Sjögren
Sökredaktör, kommunikatör digitala tjänster
Karolinska Institutet

Suzanne Winting Husén
Kommunikationsstrateg digitala tjänster
Karolinska Institutet

Som universitet har Karolinska Institutet speciella förutsättningar 
vad gäller gränsdragningar kring vad som är internt och externt. Hör 
maria och Suzanne berätta om utmaningarna med att tillgodose alla 
spretiga behov från vitt skilda målgrupper samt hur de planerar att 
fokusera på sök för att motverka splittrade och inlåsta ytor för kom-
munikation. att med sök som utgångspunkt skapa en gemensam 
digital arbetsplats och skapa ordning i kaos.

11:50 
 
Diskussion och reflektion

12:00 Lunch och nätverkande

PanELdEBaTT
13:00 Framtidens intranät och digitala arbetsplats  
– vad förändras och vad krävs idag och framöver?
•	 Digitala	och	mobila	arbetssätt	möjligheter	och	utmaningar
•	 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?
•	 Hur	du	engagerar	hela	din	organisation	och	hur	ni	tillsammans	

kan skapa ett intranät och en digital arbetsplats som bidrar till 
organisationens konkurrenskraft och effektivitet 

•	 Förvaltning	–	ägarskap,	roller	och	styrning	i	framtidens	kollabora-
tiva intranät och digitala arbetsplats

Jonas Söderström
User Experience Strategist & 
Designer
inUse

Maria Bratt
Projektledare	och	Kravanalytiker,	
intranät
Precio

Fler paneldeltagare presenteras senare på vår webbplats  
www.abilitypartner.se
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Intranätdagarna 2015



CasE
13:30 Intranät i molnet för ökad och mer lättillgänglig 
internkommunikation och social samverkan 
•	 Vårt	intranät	i	molnet	med	ledordet	enkelhet	som	ger	våra	med-

arbetare tillgång till allt, närsomhelst och varsomhelt
•	 Hur	vi	på	två	år	gått	från	ett	gammalt	oanvänt	intranät	till	ett	 

koncernövergripande intranät som samspelar med hela Office 
365 

•	 Så	har	vi	fått	chefer	och	ledare	engagerade	i	intranätet	och	hur	
det ökat medarbetarnas engagemang och lärande

Emma Berggren
Internal Communication Specialist 
SATS ELIXIA

På	träningskedjan	SATS	ELIXIA	jobbar	de	flesta	deltid.	Dessutom	
är kedjan geografiskt spridd med över 100 anläggningar i Sverige, 
Norge och Finland. med många användare spridda över landet 
som jobbar deltid gäller det att ha ett väl fungerade intranät för att 
hålla de anställda uppdaterade och det ställer speciella krav på 
kommunikationen. Emma berättar om erfarenheterna av att bygga 
ett intranät i molnet med ledordet enkelhet som ger medarbetarna 
tillgång till allt, närsomhelst och varsomhelt.

14:00 
 
Diskussion och reflektion 

14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

CasE
14:40 Hur vi inför framtidens digitala arbetsplats och 
samarbetsplattform för vårt aktivitetsbaserade kontor
•	 Hur	vi	skapar	ett	intranät	som	förenar	den	fysiska	och	den	 

digitala arbetsplatsen, oberoende av plats 
•	 Ett	uppgiftsorienterat,	socialt	och	mobilt	intranät	anpassat	för	det	

moderna	aktivitetsbaserade	kontoret	–	så	funkar	det
•	 Kraven	på	ett	intranät	där	medarbetarna	ska	utföra	sitt	arbete	

utifrån var det passar bäst
•	 Hur	vi	skapar	ett	intranät	som	stöttar	det	nya	arbetssätt	samt	

organisationens övergripande processer och mål

Sören Sandell
IT-chef
Vasakronan

Vasakronan	är	ledande	inom	arbetsplatsutveckling	och	aktivitets-
baserat arbetssätt i fysiska miljöer. Sören berättar om deras digitala 
samarbetsplattform och hur den tillsammans med den fysiska 
miljön skapar ”den smarta arbetsplatsen”. 

15:20 
 
Diskussion och reflektion
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sPECIELLT InBJUdEn
15:30 Vad krävs för en verkligt mänsklig  
version av den digitala arbetsplatsen, utan  
Byråkrati 2.0
Den digitala arbetsplatsen har många löften, och kan verkligen göra 
stor av skillnad för den moderna arbetaren. Men det vore naivt att 
inte erkänna de risker och potentiella problem som finns.

•	 Varför	är	IT-system	på	jobbet	sämre	än	dem	använder	hemma?
•	 Design	som	hjälper,	inte	stjälper	–	vad	krävs?
•	 Hur	skapar	du	ett	uppskattat	intranät	som	verkligen	hjälper	dina	

användare?

Jonas Söderström   
User Experience Strategist & Designer
inUse

Jonas är Sveriges egen användbarhetsguru. Han är en internationell 
föreläsare inom området, författare till boken ”Jävla skitsystem!” och 
en av landets absolut mest välrenommerade experter när det gäller 
att skapa riktigt bra användarupplevelser.

Axplock från respons från Jonas föreläsning på Intranets2014 i 
Australien

”Jonas Soderstrom: His insights were so clear and made me look 
at my whole project and its objectives in a new way. Also very 
entertaining!”

”Jonas Söderström was outstanding and particularly inspiring.”

”Jonas Söderström – very unique perspective and highly 
 entertaining.”

”Jonas- so different and fresh. A different way of thinking and  
intellectually challenging.”

”I can’t put a finger of what was so special about Jonas, but I was 
hanging on his every word”

16:20 
 
Diskussion och reflektion 

16:30 Moderatorn sammanfattar konferensens  
första dag

16:40 Moderatorn avslutar konferensens första dag

  TOrsdag 26 mars 2015

08:00 Kaffe

08:30 Konferensens andra dag inleds av moderatorn 

CasE
08:40 Hur vi skapat ett socialt och mobilt  
intranät som ökar samarbete och samverkan  
och spränger gränser och silos
•	 Hur	det	nya	intranätet	ökar	dialog,	transparens,	kunskapsdelning	

och förändrar arbetssätt
•	 Detta	är	bara	början	–	hur	vi	ständigt	utvecklar	och	förbättrar	

intranätet utifrån användarnas behov 

Intranätdagarna 2015

Citat från några av våra senaste intranätevenemang:

”Ability Partner arrangerar bra seminarier - kanske de bästa  
- för intranät.” 
Lena	Wemar,	Kommunikationsansvarig,	tekniska	kommunikationskanaler,	SVT

”Proffsiga, Märks att ni gjort detta förr.” 
anna Johansson, Web manager, Grant Thornton

”Professionella, strukturerade och väldigt måna om kvalitet  
och röd tråd.” 
Therese Tonning, Intranet manager, alva Laval

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

Intranät i Office365!

Vinnare av Guldhanden  
2014 i kategorin  ”Bästa intranät”

Internationell föreläsare,  
och författare till boken 
”Jävla skitsystem!”
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•	 Hur	vi	arbetar	för	att	få	chefer	och	ledare	engagerade	i	intranätet	
–	ledarskap,	kultur	och	beteendeförändring

Madeleine Helleday
Informationschef  
Lidingö Stad 

Eva Linderoth
Kommunikatör/Projektledare
Lidingö Stad 

Lidingö stad är stolt vinnare av Guldhanden 2014 i kategorin ”Bästa 
intranät” och har skapat ett intranät som underlättar dialogen och 
samarbetet mellan användarna.Hör hur en ständigt pågående 
process av förbättringar, ökad öppenhet, engagemang och aktivitet 
har startat.

09:10 
 
Diskussion och reflektion 

09:20 Bensträckare

CasE
09:20 Ett mobilt, socialt och personaliserat  
intranät som skapar engagemang och aktivitet för 
medarbetare på språng
•	 Ett	personaliserat	intranät	utifrån	varumärke,	roll	och	geografisk	

placering, i syfte att skapa en så relevant användarupplevelse 
som möjligt

•	 Hur	samverkan	och	kommunikation	förbättrats	
•	 Så	har	bloggar,	artikelkommentarer,	samarbetsgrupper	och	 

statusuppdateringar skapat ett mobilt och socialt intranät,  
uppskattat av användarna

•	 Hur	vårt	intranät	är	designat	för	att	ge	en	så	bra	resposiv	 
upplevelse som möjligt

Richard Hellquist  
Global Intranet manager 
Thomas Cook/Ving

Thomas	Cook/Ving	är	vinnaren	i	kategorin	”Bästa	intranät”	Episerver	
awards 2014 Ur juryns motivering: “har med stor lyhördhet för 
sin målgrupp lyckats skapa mer än bara en modern sajt, de har 
åstadkommit en social mediaplattform som används lika mycket 
från mobila enheter som från datorer”. med medarbetare på språng 
ställs höga krav på den mobila användningen. med 18 varumärken, 
23 000 anställda (ca 30 000 under sommarsäsongen) och personal 
över hela jorden har har det funnits tydliga önskemål från både led-
ning och medarbetare om ett intranät som underlättar samarbete 
och kommunikation mer effektivt.

09:40 
 
Diskussion och reflektion

09:50 Förmiddagskaffe och nätverkande

CasE
10:20 Intranät som stärker kultur och vi-känsla
•	 Hur	SEB	skapar	engagemang	och	medarbetarskap	via	intranät	

genom en mix av storytelling, interaktivitet och inspiration
•	 Hur	vi	med	hjälp	av	intranätet	har	uppmuntrat	storytelling	och	

delaktighet
•	 Så	har	vi	med	hjälp	av	sociala	funktioner	på	intranätet	skapat	en	

ny kultur av öppenhet och interaktivitet
•	 Så	arbetar	vi	med	dilemman	för	att	levandegöra	etiska	frågor
 

Niklas Munter
Chef Intern Kommunikation
SEB

 
Niklas berättar hur intranätets haft en roll i ett koncerngemensamt 
initiativ för att främja ökat kundfokus, skapa förståelse för SEB:s 
varumärke och belysa vikten av att alla fungerar som ambassadörer, 
både internt och gentemot kunderna. Hör Niklas berätta hur de 
arbetat för att via intranätet skapa dialog och delaktighet och hur de 
ökat medarbetarnas engagemang och aktivitet och hur banken fått 
en öppnare kommunikation som stärker kulturen.

11:00 
 
Diskussion och reflektion 

sPECIELLT InBJUdEn
11:10 Hur vi skapar framtidens öppna, transparenta 
intranät och digitala arbetsplats och hur vi drar fördel 
av hela Internets möjligheter 
•	 Ett	öppet	och	transparent	intranät	–	om	vårt	intranät	som	ska	

vara öppet för alla som bor i staden, inte bara för de som jobbar 
i den

•	 Hur	kan	du	dra	fördel	av	hela	internets	möjligheter	i	intranätet
•	 Att	skapa	en	väl	fungerande	digital	och	mobil	arbetsplats	för	hela	

din	organisation	–	vad	förändras	och	vad	krävs	idag	och	framöver?
•	 Hur	kan	du	använda	öppna	sociala	medier	och	öppna	verktyg	

för interna syften
•	 Om	vår	arbetsprocess:	”Done	is	better	than	perfect”

Joakim Jardenberg
Head of Internet 
Helsingborgs Stad 

Joakim är expert på mobila och sociala medier och Internet i 
allmänhet och han är en av Sveriges främsta auktoriteter inom om-
rådet. Hans nuvarande jobb som Internetchef i Helsingborgs Stad 
går ut på skapa en effektivare samordning av hur Helsingborgs 
Stad utnyttjar nätets möjligheter, både i och utanför den kommunala 
organisationen. Hör Joakim beskriva kraven på framtidens intranät 
och digitala arbetsplats och hur Helsingborgs Stads intranät och 
digitala arbetsplats korrelerar med det.

12:00 
 
Diskussion och reflektion

12:10 Lunch och nätverkande

13:10 WORKSHOP 
det måldrivna intranätet som skapar engagemang, 
aktivitet och produktivitet

     

Citat från några av våra senaste intranätevenemang:

”Bra variation, bra talare - väldigt bra helt enkelt!” 
Susanna Dukaric, Webbansvarig, Nordiska afrikainstitutet

”Ni lockar bra talare med relevanta historier.” 
Josefin	Pålsson,	Kommunikatör,	Orkla	Foods

”Stor bredd i konferensinnehåll, bra moderatorer på konferenserna, 
bra lokaler och engagerade deltagare.” 
Camilla Karlsson, Intranätansvarig, SLL

Vinnare ni kategorin  
”Bästa intranät” Episerver 

Awards 2014 



det måldrivna intranätet som skapar  
engagemang, aktivitet och produktivitet
Under workshopen kommer du att få lära dig mer om hur du arbetar för att skapa ett intranät och en 
digital arbetsplats som skapar produktivitet och aktivitet och som tydligt bidrar till organisationens 
mål och medarbetarnas engagemang. Vi går också igenom hur du sätter du mål och hur du mäter 
nyttan av ditt intranät

13:30 Workshopen inleds

InnEHÅLL:

drivkrafter för intranät – fokus på hur du skapar ett intranät som ger tydlig verksamhetsnytta
•	 Hur	du	kan	arbeta	för	att	fokusera	på	vad	det	är	som	verkligen	innebär	verksamhetsnytta	och	hur	intranätet	kan	bidra	till	det
•	 Hur	sätter	du	mål	och	hur	mäter	du	nyttan	av	ditt	intranät?
•	 Hur	du	övertygar	ledning	och	nyckelpersoner	om	vinsterna	i	ökat	digitalt	samarbete
•	 Hur	du	ska	tänka	för	att	skapa	ett	intranät	som	stöttar	medarbetarna	i	deras	arbete	på	riktigt?
•	 Tydliga	exempel	på	hur	den	nya	typen	av	intranät	och	den	digitala	arbetsplatsen	kan	effektivisera	verksamheten

Intranät som effektivitetshöjande faktor - hur du engagerar ledning och hela organisationen i nya smarta sätta att 
samarbeta, engagera och skapa värde genom intranät
•	 Hur	får	du	medarbetare	och	ledning	att	engagera	sig	i	det	samverkande	och	sociala	intranätet?	
•	 Sociala	medier	skräddarsytt	för	arbetsrelaterat	nätverkande	–	hur	ser	det	ut?
•	 Hur	skapar	du	aktivitet?
•	 Hur	du	mäter	och	visar	på	effekterna	av	ökad	samverkan	och	bättre	kunskapsdelning	genom	intranätet
•	 Olika	knep	och	metoder	för	att	skapa	engagemang	och	aktivitet	i	intranätet	hos	ledning	och	chefer
•	 Så	får	du	medarbetarna	att	ta	en	aktiv	roll	genom	att	erbjuda	möjligheter	att	dela	bilder	och	filmer	använda	chat,	polls,	webinars,	inbjudningar,	 
 evenemang, kommentarer m.m
•	 Hur	ser	en	effektiv	intranätorganisation	ut?

 
Sammanfattning och avslutande diskussion

17:00 Workshopen avslutas
Under eftermiddagen kommer teori att varvas med praktiska  
erfarenheter och korta gruppövningar. Vi avbryter för lunch och  
eftermiddagskaffe.

Fördjupningen leds av:
 
Daniel Brandell
Digital Strateg
Mopus

Daniel hjälper företag att effektivisera sitt informations- och kunskapsarbete.  
Han har lång erfarenhet av hur man får intranät och andra digitala verktyg att  
fungera i stora och mellanstora organisationer - såväl tekniskt, som för verksamhet  
och medarbetare. Daniel leder workshopen och bidrar med personliga erfarenheter,  
trender, studier och analys.
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sEParaT BOKnIngsBar WOrKsHOP 26 mars



Anmälan till: Intranätdagarna 2015

Tid & plats 
Konferens 25-26 mars 2015
Workshop 26 mars  2015 
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
Se vår webbplats: www.abilitypartner.se

Intranätdagarnas ställningstaganden och löfte till dig:

1. Leda utvecklingen, ej kopiera andra
I 10 år har vi utvecklat ledande intranätkonferenser i Sverige. Vår ambition är 
att fortsätta erbjuda det evenemang som skapar mest värde och på bästa sätt 
hjälper intranätansvariga i deras utmaningar.

2. Kundinsiktsdrivna
Våra evenemang bygger på gedigen research och djupintervjuer för att hitta 
konkreta behov och utmaningar hos målgruppen. Därigenom kan vi säkerställa 
att evenemanget ger dig som intranätansvarig konkret nytta på hemmaplan. 

2. Konkreta erfarenheter och de bästa praktikfallen
Vi söker kontinuerligt efter de företag och organisationer som redan gjort den 
resa som du står inför och som kan dela med sig av sina erfarenheter när vi 
bygger upp innehållet i konferensen. Vi väljer noggrant ut de praktikfall som 
enligt vår research är de mest värdefulla för dig. 

4. Nätverk och erfarenhetsutbyte med kollegor 
Att knyta nya kontakter och nätverka med kollegor är en viktig del av en  
konferens. Vi erbjuder olika arenor för nätverkande i samband med evenemanget, 
såväl fysiskt som digitalt. Nytt för i år är Unconference där vi bjuder in dig som vill 
dela med dig av dina erfarenheter att kort göra det under konferensen.

5. Oberoende
Vi är ett oberoende konferens- och utbildningsföretag. Dina behov och  
utmaningar som intranätansvarig är vårt fokus, inte något annat.

6. Kvalitet före kvantitet
Vår konferens har begränsat antal deltagarplatser. Vi har aldrig haft ambitionen 
att vara störst men arbetar hårt för att skapa det evenemang som ger mest 
värde vilket vi endast kan göra genom punkterna ovan.  

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 5.980 kr exkl. moms för konferensen och 3.490 kr exkl. 
moms för workshopen.

PErIOd PrIs OrdInarIE  raBaTT
Boka senast 13 februari
Konferens  7.980 kr 9.980 kr 2.000 kr
Workshop  3.980 kr - -

Boka senast 13 mars
Konferens  8.980 kr 9.980 kr 1.000 kr
Workshop  3.980 kr - -

Boka efter 13 mars
Konferens  9.980 kr - -
Workshop  3.980 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: INF1315

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

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.

ability partner.indd   1 2011-02-09   14.15

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

sEParaT BOKnIngsBar WOrKsHOP 26 mars


