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ÅRET I RAD!
SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA

Nytt uppdaterat innehåll där vi tar  
konferensen till nästa nivå!

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

KEYNOTE SPEAKER
Framtidens kontor och arbetssätt – behöver vi tänka om helt  
och hållet?

Bo Dahlbom 
Framtidsanalytiker, Debattör och Professor, 
IT-Universitetet 

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG? 

 1 dag konferens: 1 expertanförande, 3 keynote speakers, 7 praktikfall! 

 Behovsanpassat innehåll – fokus på erfarenheter och resultat samt konkreta tips och råd kring  
utmaningar som du möter vid övergången till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetsätt (ABW)

 100 deltagare – goda förutsättningar för mingel, diskussioner och erfarenhetsutbyte 

 Separat bokningsbar temadag: Activity Based Working – så driver du projektet på bästa sätt

MODERATOR OCH INLEDNINGSTALARE 
Marco Checchi
Partner och inredningsarkitekt MSA/MFA
Studio Stockholm Arkitektur

KEYNOTE SPEAKER
Measuring and improving the effectivness of corporate  
workplaces

Tim Oldman 
Founder & CEO 
Leesman 

KEYNOTE SPEAKER
Den senaste forskningen – vilka resultat ser vi hos organisationer  
som infört aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt?

Lena Lid Falkman 
Ekonomie doktor och forskare aktivitetsbaserade arbetssätt 
Handelshögskolan

Sveriges bästa konferens om ABW – förra tillfället fick 4.37 i snittbetyg på
en skala 1-5 och rekommenderas av 100% av deltagarna!

FRAMTIDENS KONTOR 
OCH ARBETSSÄTT 2015
21 OKTOBER KONFERENS • 22 OKTOBER TEMADAG • LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM Fo
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KONFERENS 21 OKTOBER

08:15-09:00 REGISTRERING OCH MINGEL

Registrering med morgonkaffe, smörgås och nätverkande.

09:00-09:10 INLEDNING AV KONFERENSEN

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens ordförande 
och inledningstalare

09:10-09:40 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens kontor och arbetssätt – var står vi idag?
•  Framtidens kontor – en arena för produktivt arbete, samarbete och 

innovation
•  Hur planerar du idag för framtidens kontor – är ABW rätt för alla  

organisationer?

Att skapa en god kontorsutformning och arbets-
miljö som skapar värde och stöttar affärsmålen  
– viktiga lärdomar och erfarenheter
•  Vad är viktigt att tänka på för att skapa en miljö som stöttar affärsmålen 

och där medarbetarna trivs och presterar bra?
•  Hur utformar du ett framgångsrikt kontor som möjliggör individuellt 

arbete, samarbete i grupp, möten?
•  På vilket sätt kan du genom olika teman, ljussättning, färger, material 

och möblering dela in lokalen och skapa en miljö för inspiration, arbets-
glädje, effektivitet och lönsamhet?

•  Vad har vi lärt oss egentligen vad gäller kontorsutformningen och miljön 
i framtidens aktivitetsbaserade kontor – vad fungerar och vad ska du 
undvika?

Marco Checchi
Partner och inredningsarkitekt MSA/MFA
Studio Stockholm Arkitektur

Marco har stor erfarenhet av att driva olika kontorsprojekt utifrån ett hel-
hetsperspektiv så att det skapar värde. Under sitt anförande kommer han 
att berätta mer om var man står idag och konkreta lärdomar om hur man 
kan skapa en kreativ, stimulerande och god arbetsmiljö som skapar värde 
och stöttar organisationens affärsmål.

09:45-10:20 CASE

Så genomförde vi en förstudie för att kartlägga 
våra behov av att effektivisera vårt arbetssätt  
– Volvos väg till den framtida arbetsplatsen och 
resultaten hittills
•  Bakgrund och upptakt till varför vi ville göra en förändring av vårt sätt 

att arbeta på
•  Hur vi involverade medarbetare och ledning i kartläggningsarbetet
•  Vad vill vi uppnå med vår verksamhet och hur fungerade det existerande 

sättet att arbeta på gällande måluppfyllelsen?
•  Hur vi behöver arbeta för att uppnå våra mål på ett effektivare sätt?
•  Konkreta resultat som vi sett av vårt förändrade arbetssätt

Maria Forsell
HR Manager, Global Programme Manager
Volvo Cars

Volvo Cars har under de senaste åren arbetat med att effektivisera sättet 
man arbetar på för att uppnå målen med sin verksamhet på ett bättre sätt. 
Maria är projektledare för införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt inom 
organisationen. Under sitt anförande kommer hon att berätta om Volvo 
Cars väg till den framtida arbetsplatsen. Du kommer också att få ta del av 
konkreta resultat vad gäller deras nya arbetssätt.

10:20-10:50  KAFFE OCH MINGEL

10:50-11:20 CASE

Det nya arbetslivet – erfarenheter av att driva  
förändring och få med sig hela organisationen
Tekniken skapar nya möjligheter för hur vi arbetar. Det nya arbetslivet 
innebär att arbetet inte längre är en plats du går till utan något du gör 
vilket innebär att kontoret och dess roll förändras. Detta ställer också 
krav på kulturen, ledarskapet, medarbetarskapet och HR-processerna i 
organisationen.

Under detta anförande får du ta del av konkreta erfarenheter av att införa 
moderna och mer effektiva sätt att arbeta på samt erfarenheterna från 
detta. Hur driver du denna förändring - vad bör du tänka på och vilka 
framgångsfaktorer finns för att lyckas?

Heléne Lidström
VP Brand & Customer Experience 
Finnair

Heléne har de senaste 20 åren arbetat inom ledarskap, marknad och 
kommunikation i olika befattningar inom it- och telekombranschen, varav 
de senaste tolv åren på Microsoft. Hon har ansvarat för att utveckla en 
innovativ arbetsplats för Microsoft, som utgår från de nya arbetssätt som 
tekniken möjliggör. Microsoft införde 2013 ett nytt aktivitetsbaserat kontor 
i sina befintliga lokaler och man har sedan dess fått utmärkelser såsom 
Sveriges bästa arbetsplats och Sveriges snyggaste kontor. Under sitt 
anförande kommer Heléne att berätta om lärdomar och insikter kring Det 
nya arbetslivet på Microsoft.

11:25-11:55 CASE

Från ett vanligt lokalprojekt till ett verksamhets- 
projekt – ABW som del i förändringen av hela  
Kungälvs kommun
•  Hur och varför vårt lokalprojekt blev ett verksamhetsprojekt och vad vi 

vill uppnå
•  Så har vi jobbat med lokalplaneringen för ABW samt ekonomi och 

upphandling
•  Förankring och genomförande – så får du med ledning och medarbetare 

på tåget
•  Så har vi utvecklat vår kultur, spelregler, arbetsprocesser och arbets-

sätt och ändrat gamla beteendemönster
•  Hur vi har utbildat, involverat och engagerat ledare och medarbetarna 

genom hela processen
•  Resultat som vi sett hittills och våra erfarenheter kring vad som krävs 

för att lyckas

Mattias Carlsson  
Utvecklingsledare FM 
Kungälvs kommun  

2014 flyttade Kungälvs kommun in till ett helt nytt aktivitetsbaserat kontor. 
Det som började 2010 med att Abetsmiljöverket  med evakuering av 
medarbetarna som följd har idag utvecklats till något helt annat där man 
förutom lokalutformningen också sett över arbetsprocesser och digitalise-
ringen i kommunen. 

12:00-12:30 KEYNOTE SPEAKER

Measuring and improving the effectivness of  
corporate workplaces
•  Are workplaces in the public or private sector fulfilling their basic  

operational requirements?
•  What does the effective and high performance workplace look  

like – activity, design, features and facilities
•  How to measure workplace effectivity and the performance of  

the office space
•  Leesman index – Benchmark data and KPI:s 

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

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015
21 OKTOBER KONFERENS • 22 OKTOBER TEMADAG • STOCKHOLM

Fotograf Per Kristiansen



Tim Oldman 
Founder & CEO 
Leesman

Leesman is the leading workplaces effectiveness measurement provider in 
Europe. Leesman index is Leesmans benchmark for workplace effectiveness 
– how well the workplace supports important activities.  

12:30-13:30  LUNCH OCH MINGEL

13:30-14:00 KEYNOTE SPEAKER

Framtidens kontor och arbetssätt – behöver vi  
tänka om helt och hållet?
•  Olika samhällstrender och teknik som påverkar vårt sätt att arbeta och 

leva i dagens samhälle 
•  Hur ska vi egentligen se på kontoret då ny teknik skapar nya  

förutsättningar för var, hur och när vi jobbar? 
•  Automatisering, robotar, Internet of everything och intelligens inbyggt i 

tekniken – bör vi räkna med att tekniken faktiskt kommer att ta  
över vissa funktioner som vi idag utför manuellt på kontoret? Vilka 
konsekvenser får det? 

•  Behöver vi tänka om helt och hållet vad gäller våra kontor och vad vi 
skall ha dem till?

Bo Dahlbom 
Framtidsanalytiker, Debattör och Professor 
IT-Universitetet

Bo är en inspirerande föreläsare, framtidsanalytiker och debattör och som 
bland annat har väckt många nya tankar kring synen på framtidens kontor 
och arbetssätt. Han är också professor vid IT-universitetet i Göteborg. Bo 
berättar om samhällstrender och teknik som påverkar vårt sätt att arbeta 
och vilken roll kontoret kommer att ha i framtiden. Behövs kontor som vi är 
vana att se dem idag överhuvudtaget i framtiden?

14:05-14:35 CASE

Den smarta arbetsplatsen – så kan du använda ny 
digital teknik för att stötta ett aktivitetsbaserat  
arbetssätt, mobilitet och samarbete på kontoret
•  Så kan ny digital teknik möjliggöra ett mer smart arbetssätt – ny teknik 

som en förutsättning för moderna arbetssätt på kontoret
•  Hur du går från ett papperstänk och mer traditionellt sätt att arbeta till 

ett digitalt tänk och agerande där man bryter gamla beteendemönster 
hos medarbetarna

•  Så säkerställer du rätt informations- och kommunikations teknologi 
som effektivt stöttar den övergripande verksamheten och det aktivitets-
baserade arbetssättet – mobilitet, samarbete och smarta tekniklös-
ningar på kontoret

•  Hantering av sekretess i öppna, digitala och aktivitetsbaserade miljöer 
•  Fallgropar, utmaningar och framgångsexempel

Peter Östman
Kommunikationschef
Vasakronan

Ny teknik utgör tillsammans med platsen och människan grundpelarna 
som framtidens kontor och arbetssätt vilar på. Ny teknik skapar förutsätt-
ningar för nya arbetssätt och för att kunna arbeta mer mobilt och flexibelt. 
Vasakronan har infört ett aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt. Under 
anförandet kommer man fokusera på hur ny teknik stöttar det nya arbets-
sättet och bidrar till en smartare arbetsplats. 

14:40-15:10 CASE

Så har vi skapat en modern arbetsmiljö och ett  
arbetssätt där samarbete och samverkan är  
kritiska framgångsfaktorer 
•  Så har vi utformat och infört en modern kontorsmiljö i våra befintliga 

lokaler
•  Hur vi arbetat fram ett aktivitetsbaserat arbetssätt som passar vår 

organisation och som möjliggör bättre förståelse och samarbete mellan 
olika medarbetare

•  Hur vi genom vårt nya kontor och arbetssätt ger bättre förutsättningar 
för innovation samt ökad effektivitet och lönsamhet

•  Konkreta erfarenheter, tips och råd

Karin Andersson
Förändringsledare och ansvarig för nya arbetssätt
SAAB

Karin har under 1,5 år varit förändringsledare och ansvarig för implemen-
teringen av ABW på SAAB i Göteborg där fler än 1.000 anställda nu går 
över till ett nytt arbetssätt. Syftet med det nya kontoret och arbetssättet är 
bland annat att förbättra samarbetet och skapa mer spontana möten för 
att därigenom driva utveckling och innovation. Under anförandet kommer 
Karin att berätta mer om hur och varför man valt att ändra sättet man 
arbetar på inom företaget och deras erfarenheter av detta.

15:10-15:40  KAFFE OCH MINGEL

15:40-16:10 CASE

Nytt aktivitetsbaserat huvudkontor på Swedbank  
– hur vi hanterat olika utmaningar när vi kom på 
plats
•  Nytt aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt - bakgrund och vad vi vill 

uppnå för effekter
•  Hur vi arbetade för att snabbt få med hela organisationen i förändringen
•  Hur blev det när vi kom på plats? Vilka utmaningar kan du räkna med 

att möta när du går över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och hur kan 
du hantera dessa?

•  Så har vi utvecklat policys och goda vanor för hur vi ska nyttja arbets-
platsen och arbeta på bästa sätt

•  Hur vi som bank med mycket känsligt material hanterar sekretess i den 
nya arbetsmiljön

•  Konkreta effekter som vi uppnått med flytten och nytt arbetssätt

Carina Tillman
Ansvarig arbetssätt
Swedbank

I juni 2014 flyttade Swedbank från city till en helt nytt aktivitetsbaserat 
huvudkontor i Sundbyberg. Under anförandet berättar Carina om bak-
grunden till detta och vilka effekter man vill uppnå genom det nya kontoret 
och nya arbetssätt. Fokus i anförandet ligger framförallt på erfarenheterna 
när man väl kom på plats. Du får ta del av olika utmaningar som man 
möter vid övergången till ett nytt aktivitetsbaserat kontor och hur man på 
Swedbank har hanterat dessa.

16:15-16:45 CASE

Livet i det aktivitetsbaserade kontoret – så är det 
att vara chef och medarbetare i det digitala, flexibla 
och aktivitetsbaserade kontoret
•  Erfarenheter av att leva och arbeta i ett flexibelt och aktivitetsbaserat 

kontor utan fasta platser och där man delar på resurserna
•  Det papperslösa kontoret, digitaliseringen av arbetssätt och hantering 

av sekretess – vad innebär egentligen det förutom att verksamheten 
ska bli mer effektiv
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•  Vilken betydelse har rummet och den fysiska miljön för att skapa en  
varierande, inspirerande, kreativ och god arbetsmiljö där arbetet upp-
levs mer lustfyllt?

•  Hur min roll som chef och ledare förändrats och hur jag idag arbetar 
med ledarskap och styrning

Mats Bohman
Administrativ Direktör
Nacka kommun

Mats har arbetat som Administrativ Direktör i Nacka kommun sedan 2004. 
Han kommer under detta anförandet att dela med sig av sina erfarenheter 
vad gäller att vara chef i en organisation där man digitaliserat verksam-
heten och infört ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt. Hur kan 
man arbeta med ledning och styrning i en sådan miljö och vad krävs av 
cheferna för att lyckas.

16:50-17:20 KEYNOTE SPEAKER

Människan, ledarskapet och medarbetarskapet i 
framtidens aktivitetsbaserade arbetsmiljöer
•  Vilka beteenden föds i aktivitetsbaserade och mobila organisationer 

och vad betyder det egentligen för såväl chefer som medarbetare?
•  Går det att ersätta fysiska möten med nya tekniska lösningar såsom 

videokonferenser? Vilka konsekvenser får det?
•  Vilka krav ställer framtidens arbetssätt på arbetsmiljön men också på 

IT och de mjuka faktorerna vad gäller ledarskap, medarbetarskap och 
kommunikation?

Den senaste forskningen – är ABW svaret på en 
mer produktiv och välmående organisation?
•  Hur påverkas egentligen motivationen, engagemanget, kreativiteten 

och välmåendet hos de anställda? Blir vi mer produktiva och effektiva i 
aktivitetsbaserade arbetsmiljöer?

•  Vilka konkreta resultat ser de organisationer som infört ett aktivitets- 
baserat kontor och arbetssätt? 

Lena Lid Falkman 
Ekonomie doktor och forskare aktivitetsbaserade arbetssätt
Handelshögskolan

Lena forskar kring frågor som rör kommunikation, ledarskap och organi-
sation. Hon har ett stort intresse för hur ny digital teknik och nya beteen-
den i dagens flexibla och mobila arbetsmiljöer påverkar hur ledarskapet 
och kommunikationen fungerar. Just nu driver hon tillsammans med nio 
forskare samt Vasakronan, Microsoft och Wise ett forskningsprojekt med 
fokus på aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt. Lenas doktorsavhand-
ling om ledarskap och kommunikation fick ett amerikanskt ledarskapspris 
och blev utsedd till bästa doktorsavhandling i företagsekonomi i Europa 
2009. Lena har tillsammans med Tomas Lid-Falkman nyligen kommit ut 
med boken Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation (Liber). 
Lena är en mycket uppskattad föreläsare.

17:20-17:30 KONFERENSEN SAMMANFATTAS OCH AVSLUTAS

17:30 MINGEL

Välkommen till mingel!
Passa på att nätverka och utbyta 
erfarenheter med kollegor från 
hela landet!

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

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 konsul-
tativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrens-
kraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitio-
nen 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 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

CITAT FRÅN FÖRRA KONFERENSEN  
– 4.37 I SNITTBETYG OCH 100% SOM  
REKOMMENDERAR KONFERENSEN
”Alla var toppenbra” 

”Mycket hög kvalitet på alla moment”

”Relevanta case där både positiva och negativa erfarenheter 
beskrevs”

”Väldigt bra talare, väldigt inspirerande och roligt”

”Jättebra! Över förväntan. Mycket spännande case.  
Positiva och negativa erfarenheter.”

”Jag uppskattade att de var så generösa med egna  
erfarenheter om vad som varit hinder och motgångar  
likväl som framgångsfaktorer”

”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga lokaler och  
framförallt bra och förberedda talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”

”Absolut lärorikt”

”Gav mer än jag förväntade mig. En tydlig förklaring av  
hur det kan fungera.”

”Bra praktikfall och talare”

”Jag var positivt överraskad över den höga nivån som talarna höll”

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015
21 OKTOBER KONFERENS • 22 OKTOBER TEMADAG • STOCKHOLM

Fotograf Per Kristiansen
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SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG 22 OKTOBER 2015 

ACTIVITY BASED WORKING
- SÅ DRIVER DU PROJEKTET PÅ BÄSTA SÄTT
Detta är en temadag som vänder sig specifikt till dig som står inför eller nyligen påbörjat ett projekt kring ABW (Activity Based 
Working) och själv har en aktiv roll för att leda hela eller delar av projektet.

Många svenska företag och organisationer har eller står inför att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt, ABW. Möjligheterna 
är stora och fallgroparna många. Man vill uppnå fördelarna av ökad produktivitet, samverkan och innovation men projektet 
upplevs trots det fokusera på yteffektivisering, fri sittning och clean desk policy.

Vid detta unika fördjupningspass får du ta del av hur du framgångsrikt driver projektet till att vara ett verktyg för verklig 
förändring för att nå er vision och era mål. Vi varvar teori och erfarenheter från olika case med praktiska övningar och 
diskussioner med alla deltagare.

UR INNEHÅLLET

DEL 1: ABW som ett strategiskt verktyg för att utveckla verksamheten
• Syftet med att implementera 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 vårt beteende.
• Vad måste vara på plats för att ABW ska fungera och vad kan man utveckla efterhand?

DEL 2: Analys av verksamhetens behov och era framtida arbetssätt
• Hur du identifierar de aktiviteter som gör verksamheten framgångsrik imorgon och som den nya arbetsmiljön och tekniken på bästa  
 sätt ska stödja
• Hur du kan kartlägga, analysera och supportera verksamhetens behov och eventuella krav

DEL 3: Att framgångsrikt driva förändringen mot ABW
• Så planerar och genomför du ett omfattande förändringsarbete i organisationen där gamla beteendemönster byts ut mot nya  
 effektiva sätt att tänka och arbeta på
• Så bas-utbildar du medarbetarna i olika färdigheter för att de på bästa sätt ska kunna dra nytta av sin nya aktivitetsbaserade arbets 
 miljö och befintliga och nya IT-kommunikationsverktyg
• Så tar du förändringen till nästa nivå där ABW blir ett verktyg för verklig förändring med fokus på samverkan, lärande och adaptivitet. 
• Hur du förankrar organisationsförändringen hos ledningen och får cheferna att agera förebilder i en förändring de själva är en del av
• Så skapar du motivation och engagemang hos medarbetarna genom att aktivt involvera och skapa delaktighet i förändringen

UNDER LEDNING AV

Jennica Lenning 
Partner 
Veldhoen + Company

Jonas Thelandersson 
Senior Workstyle Consultant 
Veldhoen + Company 

Veldhoen + Company introducerade begreppet Activity Based Working i Nederländerna redan 1996 och är idag globala tankeledare 
och världsunika i sin omfattande erfarenhet av att implementera ABW. Veldhoen har verksamhet i Nederländerna, Australien, Storbritan-
nien och Skandinavien med uppdrag även i USA, Kina och Singapore. Som pionjärer och med erfarenheter från snart 20 år av verkliga 
implementeringar har de en bred och omfattande kunskap om vad som krävs för att göra ABW framgångsrikt. Jennica har arbetat i mer 
än 15 år med förändringsledning och har stor praktiskt erfarenhet av att driva förändringsresan mot ABW från bland annat Swedbank 
och ICA där hon varit förändringsledare för deras nya arbetssätt. Jonas har en passion för att utveckla människor och skapa förändring 
och har en stor ledarerfarenhet från olika typer av verksamheter.

BEGRÄNSAT  
ANTAL PLATSER

HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN

08:30 Registrering med kaffe och smörgås

09:00 Temadagen inleds

16:00 Temadagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för fika och lunch.

ENDAST 3.980 KR FÖR  
DELTAGARE PÅ KONFERENSEN. 

ORD. PRIS 7.480 KR.

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015
21 OKTOBER KONFERENS • 22 OKTOBER TEMADAG • STOCKHOLM

Fotograf Per Kristiansen
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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 Activity Based Working – så driver du projektet  
på bästa sätt. 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

Tid och plats 
Konferens – 21 oktober 2015
Temadag – 22 oktober 2015
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand 
Klarabergsviadukten 90
Stockholm

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 – 21 oktober
Anmäl dig senast 18 september 5.980 kr 1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 9 oktober 6.480 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.480 kr 

Temadag – 22 oktober
Pris för deltagare på konferensen 3.980 kr  3.500 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.480 kr

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.

Alla priser är exkl. moms.

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

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

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

SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA
Nytt uppdaterat innehåll där vi tar  

konferensen till nästa nivå!

 Konferensen i november 2014  
fick 4.37 i snittbetyg 100% som  
rekommenderar konferensen!

Fotograf Per Kristiansen


