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TA DEL AV FÖLJANDE PRAKTIKFALL LEDARE FÖR TEMADAGEN

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid 
planering, implementering och utveckling av aktivitetsbaserade arbetssätt

ARRANGÖR
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER - ANMÄL DIG IDAG   
www.futureworkplace.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

futureworkplace.se

SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG 7 DECEMBER 

DET NYA ARBETSLIVET  
– så leder och utvecklar du framtidens framgångsrika arbetsplats 

KONFERENSEN BRUKAR  BLI FULLBOKAD 
– SÄKRA DIN PLATS  

REDAN IDAG!

Succékonferensen  är tillbaka  – 5:e året i rad
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ONSDAG 6 DECEMBER 2017

08:30-09:00 REGISTRERING OCH MINGEL

09:00-09:05 INLEDNING AV KONFERENSEN

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens två 
moderatorer och inledningstalare

09:05-09:40 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens kontor och arbetssätt – nuläge, trender 
och framtidsspaning
• Vilka lärdomar och erfarenheter har vi från de senaste årens aktivitets-

baserade kontor?
• Arbetsplatsens utformning och layout – hur kan den fysiska miljön 

planeras för att bli riktigt användbar?
• Dimensionering och placering av miljöer – vad är viktigt att tänka på för 

att lyckas? 
• Datadriven kontorsutformning och nyckeltal – hur kan du ta hjälp av 

siffror och hårda fakta för att utforma den fysiska miljön rätt? 
• Hur har kontorens lösningar och arbetssätt förändrats över de senaste 

åren och vad kommer vi att se för förändringar framöver?

Jonas Falk   Jonas Hurtigh Grabe
Arkitekt M.Arch och Partner  Managing Partner
Strategisk Arkitektur  Veldhoen + Company

      
Två pionjärer inom nytänkande kontorslösningar, arkitekt Jonas Falk och 
ABW- specialist Jonas Hurtigh Grabe, delar under denna föreläsning med 
sig av de insikter och lärdomar de har skaffat sig genom att ha hjälpt en 
stor mängd kunder på deras resa mot ett nytt kontor och nya arbetssätt. 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? Kan vi börja dra slutsatser av vad 
som fungerar och inte? Och vad väntar runt hörnet?

09:45-10:20 PRAKTIKFALL

Volvo Group Future Workplace
Så drivs en global och koncernövergripande 
kontorsförändring som öppnar upp för kreativitet, 
förbättrad kommunikation och nya samarbeten
• När projekten är många och viljorna ännu fler – hur anpassar du din 

strategi för driva en framgångsrik förändring?

Jonas Westerlund
Workplace Management Director 
Volvo Group Real Estate AB

Future Workplace, är Volvos nya kontorskoncept som gäller för alla större 
renoveringar och nybyggna tioner inom koncernen. Syftet är att skapa 
smarta arbetsplatser som inspirerar, ger kreativitet, samhörighet och un-
derlättar för samarbeten. Konceptet innebär också att alla organi sationer 
som står inför en renovering eller flytt, måste göra en noggrann analys 
av sin verksamhet. Utifrån de anställdas arbetsuppgifter och behov kan 
lösningen vara ett helt aktivitetsbaserat arbetssätt eller en lösning med 
egna skrivbord.  Jonas Westerlund arbetar som Workplace Management 
Director på Volvo Group och har just nu 33 kontorsprojekt igång, i 14 olika 
länder varav 7 är aktivitetsbaserade. Under denna föreläsning får du ta 
del av erfarenheter av att driva många, stora och olika kontorsprojekt i en 
global organisation med många bolag inom bolaget, många olika länder, 
kulturer och ännu fler viljor.

10:20-10:50 KAFFE OCH MINGEL

10:50-11:20 PRAKTIKFALL

Så har Essity skapat en dynamisk, modern och 
flexibel arbetsmiljö som stärker innovation,  
effektivitet och globalt samarbete
• Förstudie och kartläggning av behov – så lägger du grunden till en 

framgångsrik förändringsprocess

• Att förbereda 1000 personer för flytt, nya miljöer och nya arbetssätt  
– hur gör man?

• Hur stärker vi teamkänslan och produktiviteten i nya kontorslokaler?
• Så har vi uppdaterat och moderniserat hela kontorskonceptet för att 

passa dagens och morgondagens behov

Berith Porsö
Workspace Service Development Manager
Essity Sverige

I december 2016 flyttade Essity, tidigare en del av SCA, 1000 medarbetare 
från 43 tusen kvadratmeter till ett helt nytt hus med 25 tusen moderna, mer 
verksamhetsanpassade kvadratmeter. Målet var att skapa ett business center 
inklusive laboratorier som stärker Essity’s innovativa organisationskultur och 
som backar upp både dagens och framtida behov. Hållbarhetsaspekterna var 
viktiga genom hela processen samt att hela huset skulle bidra till att stärka 
varumärket och företagskännedomen i regionen. Under denna föreläsning 
får du ta del av viktiga erfarenheter från den största kontorsflytten på över 
tjugo år i Göteborgsregionen. Vilka var de största utmaningarna, vad skulle de 
gjort annorlunda om de gjorde om allting nu och hur kommer det sig att det 
slutade med öppna kontorsytor med dedikerade arbetsplatser och inte helt 
aktivitetsbaserade miljöer? 

11:25-11:55 PRAKTIKFALL

ABW i kommunen – så kommer vi närmare  
medborgarna och ökar vår attraktivitet som
arbetsgivare
• Hur går du från papper, pärmar och cellkontor till ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt utifrån verksamhetens och individens behov?
• Hur skapas en optimal planering med så många funktioner som möjligt 

på så liten yta som möjligt?
• Så har vi organiserat och bedrivit projektarbetet för att säkerställa en 

lyckad övergång
• Att driva ett ABW-projekt i en kommun – praktiska erfarenheter av att 

hantera utmaningarna och ta tillvara på möjligheterna
• Så har vi tagit ett helhetsgrepp för att erbjuda en fungerande arbetsplats 

och därmed förenklat för kärnverksamheten

Maria Östholm
Fastighetschef
Täby kommun

 
Täby kommuns nya kommunhus står nu klart och i de nya kontoren 
utan fasta arbetsplatser arbetar nu 530 medarbetare i aktivitetsbaserade 
miljöer. Det gamla kommunhuset från 1970-talet stod inför omfattande 
underhållsåtgärder och ett nytt kommunhus kunde erbjuda möjligheter till 
moderna och effektiva arbetsmetoder och låga underhålls- och uppvärm-
ningskostnader. Det var dags att bygga ett nytt kommunhus som kunde 
gestalta Täby kommuns mål och visioner, att bli en grönare kommun och 
att vara den bästa arbetsplatsen. Det nya kommunhusets lokaler stödjer 
på ett effektivt sätt verksamheterna och den enskilda medarbetarens 
arbetssituation, genom möjlighet till snabb anpassning vid förändringar i 
arbetssätt, organisation och omvärld. På denna föreläsning får du ta del 
av hur detta har landat, erfarenheter och viktiga lärdomar av att driva detta 
förändringsprojekt i kommunen.

12:00-12:30 KEYNOTE SPEAKER

Modern Workplace – Empowering people, teams and organizations 
Modernisera och digitalisera arbetsplatsen NU  
– innan det är för sent!
• Vad är nyckeln till produktivitet idag och varför?
• Vad innebär en modern och digital arbetsplats idag och hur ser det 

moderna digitala arbetssättet ut?
• Hur realiserar vi värdet av arbetsplatsen och hur mäter och styr vi vår 

framgång?
• Framtidsspaning – vad är nästa steg och vart är vi på väg?
 

Kati Barklund
Senior Solution Specialist Modern Workplace
Microsoft AB
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Kati Barklund är arbetsplatsstrategen och innovationschefen som i våras 
bytte FM-branschen mot IT-branschen och nu fortsätter att hjälpa före-
tag och organisationer att skapa smarta arbetsplatser med engagerade, 
kreativa och produktiva medarbetare som verkligen gör skillnad och skapar 
framgång tillsammans! Kati arbetar idag på Microsoft som ansvarig för 
lösningsområdet Modern Workplace för några av de största kunderna i 
Sverige, och kommer närmast från Coor där hon under 16 år främst arbetat 
med verksamhets- och tjänsteutveckling, senast i rollen som innovationsan-
svarig för arbetsplatsområdet i koncernen. Kati är också en del av styrelsen 
för globala arbetsplatsstrateginätverket WE (Workplace Evolutionaries).

12:30-13:30 LUNCH OCH MINGEL

13:30-14:00 PRAKTIKFALL

Tele2 Way@Work – 7 steg till ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt
•  Hur skapas det engagemang och förtroende som behövs i en stor 

omställning – 7 steg till ett aktivitetsbaserat arbetssätt
•  Vanliga rädslor hos chefer kring aktivitetsbaserat arbetssätt och hur 

dessa kan hanteras
•  Viktiga lärdomar och erfarenheter – vad behöver du tänka på för att 

lyckas?
 

Malin Berglund   Birgit Imponen
Partner                      Projektägare  
Aktivering   Way@work
    Tele2  
Ann-Charlotte Berg  
Arkitekt
Strategisk Arkitektur

Efter tjugo år i samma lokaler och tre olika siter har Tele2 flyttat till ett helt 
nytt kontor med arbetsplats för 1800 personer. Bolaget bygger på starka 
värderingar och en stark kultur och när det nya huvudkontoret skulle byggas 
lät man även symboliskt gjuta in värderingarna i grunden av huset. Huvud-
kontoret är byggt på uppdrag av Tele2 så man har haft goda möjligheter att 
kunna påverka resultatet och skapa ett modernt huvudkontor som stöttar 
både strategi, värderingar och arbetssätt. Malin har jobbat med ett program 
som syftat till att förbereda alla chefer och medarbetare på Tele2 för ett nytt 
aktivitetsbaserat arbetssätt och flytten till ett sprillans nytt kontor. Under 
denna föreläsning kommer du att få ta del av erfarenheter och lärdomar från 
denna transformation samt aktiverings guide till hur du som arbetsgivare 
förbereder din organisation för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

14:05-14:35 PRAKTIKFALL

Så utvecklar Trafikverket kontor och aktivitets-
baserade arbetsplatser för att stötta ett modernt, 
hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
• Hur skapas arbetssätt och arbetsmiljöer som ger medarbetarna bättre 

förutsättningar att göra ett bra jobb? 
• Vilka utmaningar kan du räkna med att möta när du går över till  

aktivitetsbaserade arbetssätt och hur kan du hantera dessa? 
• Självledarskap i komplexa organisationer – så ges förutsättning för att 

skapa hållbara resultat
• Resultat som vi sett hittills och våra erfarenheter kring vad som krävs  

för att lyckas 

Bo Johansson
Nationellt ansvarig Aktivitetsbaserade kontor
Trafikverket

Trafikverket vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare genom 
att utveckla hållbara och inspirerande arbetsplatser. Genom 
en förbättrad kommunikation och ett utökat samarbete mellan 
verksamheterna kommer Trafikverket att kunna fatta bättre beslut. 
I detta förändringsarbete samarbetar Trafikverket med Högskolan i 
Gävle för att se vilka effekter implementeringen av det aktivitetsbaserat 
arbetssättet får. Forskningssamarbetet är viktigt för Trafikverket och 
ger dom information om hur kontorets utformning påverkar deras hälsa 
och återhämtning.Trafikverkets kontor ska spegla deras värderingar 

och bidra till att de arbetar mer tillsammans. Genom att skapa 
stimulerande, moderna och digitaliserade miljöer gynnas verksamheten 
att bli bättre. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av 
samlade erfarenheter och lärdomar kring denna förändringsresa.

14:35-15:05 KAFFE OCH MINGEL

15:05-15:35 PRAKTIKFALL

Framtidens arbetssätt – så skapas en hållbar  
strategi för medarbetarupplevelsen 
• Vilka är framgångsfaktorerna för framtida arbetssätt?
• Vad innebär en enklare vardag på ICA, utifrån teknik, plats och  

människa?
• Hur går det att beskriva arbetssätten på ett sätt som bidrar till en vilja 

att jobba enklare?
• Vad har vi lärt oss hittills på vägen och vad är vårt nästa steg?

Tullan Swahn Widung  Heléne Lidström                  
Delprojektledare Arbetssätt  Förändringsledare 
ICA@work   och Författare
ICA Gruppen AB   Healthy Business AB

De senaste åren har kundupplevelsen stått högt upp på agendan i många 
organisationer, men för att kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen 
måste vi börja internt. Att ha en kultur, verktyg och processer där med-
arbetarupplevelsen står i fokus och där grundfilosofin är ett flexibelt 
arbetssätt som bottnar i ett ledarskap som bygger på tillit kommer vara 
avgörande för att bibehålla och attrahera talanger. Hur skapar vi en 
attraktiv plats som genomsyrar våra värderingar och vårt varumärke. En 
plats som bidrar till motivation, välbefinnande och trivsel. Hur möter vi 
medarbetarnas behov att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt 
sätt oavsett om det handlar om individuellt arbete eller i samarbete med 
kollegorna. För att möta en omvärld och ett arbetsliv i förändring behöver 
vi jobba smartare. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av 
ICAs recept för framtidens arbetssätt och hur de driver denna förändring 
utifrån medarbetarupplevelsen med målsättning att förenkla arbetsdagen 
och skapa en skapa en lustfylld plats att vara på där alla kan känna 
välbefinnande, motivation och engagemang.

15:40-16:10 PRAKTIKFALL

Ledarskap och medarbetarskap i en digital värld 
– så skapas engagemang och resultat i en flexibel 
och aktivitetsbaserad miljö
• Så är det att vara medarbetare och chef i det digitala, flexibla och  

aktivitetsbaserade kontoret
• Hur påverkas medarbetarna och organisationen av total mobilitet och 

avsaknad av fasta arbetsplatser?
• Att leda digitalt, mobilt och globalt – så kan ledarskapet utformas för att 

matcha den digitala arbetsplatsen
• Hur skapas förutsättningar för delaktighet, tillit och balans och vad är 

viktigt för att lyckas?

Charlotte W Wiebe
Director HR&Facility management
TUI Nordic

Att gå från ett traditionellt sätt att arbeta till ett flexibelt och digitalt kräver 
mycket inte bara av medarbetarna utan även av ledarskapet. Hur får du 
med dig alla på tåget och hur skapar du engagemang och resultat i en 
flexibel och aktivitetsbaserad arbetsmiljö? TUI initierade förändringsresan 
mot aktivitetsbaserade arbetssätt redan 2013 och i december 2015 gick 
570 medarbetare från ett kontor med fasta platser till aktivitetsbaserade 
ytor med full flexibilitet i inspirerande miljö. Ambitionen var att skapa en 
arbetsmiljö som matchade deras digitala transformation och en före-
tagskultur kännetecknad av kundfokus, glädje och tillit. Men hur skapas 
förutsättningar för innovation, samarbete och ökad effektivitet genom nya 
arbetssätt och kontorsmiljöer? TUI har landat i sina nya arbetssätt och på 
denna föreläsning guidar Charlotte W Wiebe dig genom hennes samlade 
erfarenheter av denna förändringsresa.
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16:15-17:00 KEYNOTE SPEAKER

Den senaste forskningen – ledarskapsnavigering i 
aktivitetsbaserad kontorsmiljö 
• Hur ser vi på aktivitetsbaserade arbetsmiljöer – och varför ser vi på dem 

som vi gör? 
• Vad händer i de organisationer som infört ett aktivitetsbaserat kontor 

och arbetssätt och hur ska vi värdera dessa effekter?
• Är valet av kontorslösning strategisk eller inte och hur tänker toppledare 

kring frågan och varför?

Mats Tyrstrup 
Ekonomie doktor och forskare 
Handelshögskolan 

 
Allt fler företag väljer att arbeta i aktivitetsbaserade kontorslösningar. Är ABW 
svaret på en mer produktiv och välmående organisation eller är det bara 
en fluga? Mats Tyrstrup är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och 
arbetar med ledarskap i gränsöverskridande samverkan. Han intresserar sig 
även för ledarskap i det nya arbetslivet med särskilt fokus på hur framtida 
arbetsplatser och kontorslösningar kommer att se ut. Vilka förändringar sker 
av vårt arbetsliv och kommer kontor behövas alls i framtiden?

17:00 KONFERENSEN SAMMANFATTAS OCH AVSLUTAS

17:10 MINGEL – NÄTVERKA UNDER AVSLAPPNADE FORMER
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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.

4.37 i snittbetyg  
och 100% som  

rekommenderar konferensen
 

Citat från förra konferensen 
”Inspirerande talare och praktikfall”

”Bra föreläsare genomgående,  
mkt intressant”

”En av de bästa konferenser jag varit på :-)”

”Bra och kunniga talare, mycket nyttigt”

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 evenemanget. Vi  
skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi 
mer!

Janne Huttunen  
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Välkommen till mingel! 
Passa på att nätverka under  
avslappnade former!
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HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN

08:30 Registrering
09:00 Temadagen inleds
16:00 Temadagen avslutas
Under dagen gör vi avbrott för fika och lunch.

Alla deltagare på temadagen får 
boken ”Det nya arbetslivet  
– så skapades Sveriges bästa 
arbetsplats” utan extra kostnad.

ENDAST 3.980 KR 
FÖR DELTAGARE  
PÅ KONFERENSEN.  
ORD. PRIS 7.480 KR.

TEMADAG 7 DECEMBER 2017 • SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG

DET NYA ARBETSLIVET  
– så leder och utvecklar du framtidens framgångsrika arbetsplats
För att implementera aktivitetsbaserade arbetsmiljöer och arbetssätt behöver man arbeta utifrån ett helhetsperspektiv 
som utvecklar både den fysiska arbetsmiljön, den teknik som används och framförallt människorna i verksamheten som 
ska använda den. När gamla beteendemönster ska bytas ut mot nya effektiva sätt att tänka och arbeta på innebär det ett 
omfattande förändringsarbete i organisationen. Under denna temadag kommer vi att belysa ett antal avgörande punkter 
vid planering och genomförande av aktivitetsbaserade arbetssätt; 

DEL 1: ABW som ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling och medarbetarupplevelsen
•  Arbetsplatsen – ett strategiskt verktyg för att driva förändring och utveckla verksamheten 

• Den första frågan som behöver besvaras – varför ABW? 

• Hur kan ABW användas som ett strategiskt verktyg för att driva förändring och utveckla verksamheten? 

• Vikten av ett holistiskt tillvägagångssätt utifrån de tre grundstenarna; den fysiska miljön, den virtuella miljön och våra beteenden 

• Analys av behov och framtida arbetssätt, hur du kan kartlägga, analysera och supportera verksamhetens behov, krav och önskemål?

• Vikten av en tydlig vision och berättelsen om varför?

DEL 2: Förändring händer inte av sig själv
• Ledarskapet – vad krävs för att framgångsrikt driva förändringen mot ABW?

• Förändringsprocessen – från förnekelse till aktivt medskapande 

• Så planerar och genomför du ett omfattande förändringsarbete i organisationen där gamla beteendemönster byts ut mot nya effektiva sätt att tänka  
 och arbeta på 

DEL 3: Människan, ledarskapet och medarbetarskapet i framtidens aktivitetsbaserade arbetsmiljöer 
• Vilka beteenden föds i aktivitetsbaserade organisationer och vad betyder det egentligen för såväl chefer som medarbetare? 

• Vilka krav ställer framtidens arbetssätt på arbetsmiljön, ledarskap, medarbetarskap och kommunikation?

• Hur kan vi delegera ansvaret och göra alla till förändringsagenter för att skapa motivation och engagemang?

DEL 4: ABW – det stora genomförandet och uppföljningen
• Genomförandet – ett projekt eller ständigt pågående utvecklingsresa?

• Hur följer vi upp och säkerställer att vi uppnådde målen?

• Från utveckling till förvaltning – hur säkerställer vi att vi fortsätter utveckla och inte bara förvaltar?

Heléne Lidström 
Healthy Business AB

Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation, ledarskap och organisation i företag 
som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2 där förändring har varit ett ledord i alla hennes uppdrag. Heléne har drivit  
Microsofts framgångsrika initiativ ”Det Nya Arbetslivet” som innebar radikala förändringar i arbetssätt och kontorsutformning. 
Heléne är en uppskattad talare och ofta anlitad för föreläsningar, seminarier och workshops. Hon har nyligen släppt boken Det 
Nya Arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats och har stöttat många organisationer i resan till den aktivitetsbaserade 
arbetsplatsen utifrån tekniken, platsen och människan.
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FEM GODA SKÄL ATT DELTA
Möjlighet att uppdatera dig på de viktigaste trenderna, utvecklingen  
och forskningen kring framtidens kontor och arbetssätt

Ta del av hur du genom moderna och aktivitetsbaserade  
arbetssätt förbättrar effektiviteten och når era affärsmål

Lyssna till konkreta erfarenheter och resultat från dem  
som redan infört aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt  
– samt vilka utmaningar man mött och hur man hanterat dessa

Temadagen om Framgångsrik arbetsplats – så leder du utvecklings- 
arbetet för ett lyckat resultat. Ett måste för dig som står inför att  
införa ett aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt

Evenemanget ger dig goda möjligheter att nätverka, diskutera egna  
utmaningar och utbyta erfarenheter med kollegor från hela Sverige 
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FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2017

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ARRANGÖR

Tid och plats 
Konferens 6 december 2017
Temadag 7 december 2017
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. 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Konferens – 6 december 2017
Anmäl dig senast 13 oktober 5.980 kr 1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 24 november 6.480 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.480 kr 

Temadag – 7 decembere 2017
Pris för deltagare på konferensen 3.980 kr  3.500 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.480 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms per person  
för konferensen.

Alla priser är exkl. moms.

Anmäl dig idag!
www.futureworkplace.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER - ANMÄL DIG IDAG   
www.futureworkplace.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!
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