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Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

UR innehÅllet

•	 Hur	du	tar	ett	helhetsgrepp	och	utvecklar	en	ljus- 
strategi	och	ett	belysningsprogram	för	utomhus- 
belysning	med	fokus	på	staden	och	offentliga	rum

•	 Så	skapar	du	en	belysning	som	är	både	funktionell	
och	estetisk	samt	anpassad	utifrån	de	människor	 
som	vistas	i	det	offentliga	rummet

•	 Den	senaste	tekniken,	utvecklingen	och	trenderna	
inom	utomhusbelysning	–	samt	hur	du	framgångsrikt	
växlar	över	till	en	modern	och	mer	kostnadseffektiv	
belysning

•	 Hur	du	med	enkla	medel	och	en	relativt	liten	budget	
kan	skapa	stora	resultat	med	utomhusbelysning

•	 Så	tar	du	reda	på	kostnaden	för	belysning	och	räknar	
hem	investeringen	i	olika	belysningsprogram

•	 Att	framgångsrikt	samverka	med	fastighetsägare	och	
andra	intressenter	kring	utomhusbelysning	–	konkreta	
exempel

•	 Så	skapar	du	mer	attraktiva	och	säkra	platser,	 
gång-	och	cykelvägar	–	ta	del	av	lysande	exempel!
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Onsdag 11 mars 2015

09:30 Registrering och morgonkaffe

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

Charlotta Mattsson 
Diplomerad ljusdesigner och grundare
Tindra Design AB

Charlotta driver företaget tindra Design ab och arbetar med ljus-
design och belysningsplanering. Hon har lång erfarenhet av ljus och 
belysning från bland annat offentligbelysning, ljusdesign i privata 
hem, arkitektoniskbelysning, parkbelysning och ljusinstallationer. 

EXPErTanFÖrandE
10:10 Att ta ett helhetsgrepp och utveckla en ljusstra-
tegi och ett belysningsprogram för utomhusbelysning i 
kommunen – fokus på staden och offentliga rum
•	 Hur	bör	en	belysningsstrategi	utformas	för	att	ange	färdriktningen	
för	olika	ljussättningar?

•	 Så	samarbetar	du	framgångsrikt	med	andra	nämnder/förvalt-
ningar och tar fram gemensamma riktlinjer och samsyn för 
utomhusbelysning

•	 Hur	arbetar	du	mer	långsiktigt	med	belysningsstrategi	i	staden	
och	det	offentliga	rummet?

•	 Hur	du	håller	ljusstrategin	levande	över	tiden	och	skapar	en	 
belysning	som	är	både	effektiv,	energisnål	och	som	kan	leva	
vidare	med	både	stadens	och	teknikens	förändring?

Kajsa Sperling
arkitekt, ljusdesigner och partner 
White Arkitekter

kajsa har lång erfarenhet av strategiskt ljusplanering i både stor 
och	liten	skala.	Kajsa	kommer	bland	annat	att	berätta	om	aktuella	
belysningsprojekt med fokus på dialogprocess och metodutveckling 
för att göra smarta prioriteringar i den långsiktiga planeringen. 

11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande 

PraKTIKFaLL
11:30 hur tar du med belysning i ett tidigt skede av 
stadsplaneringen och bjuder in till dialog med övriga 
intressenter för att skapa en attraktiv och funktionell 
utemiljö 
•	 Hur	kan	du	ta	hänsyn	till	belysning	i	ett	tidigt	skede	i	stads- 
planeringen?	

•	 Exempel	på	en	modern	ljusplan	och	att	välja	rätt	belysnings-
utrustning för det offentliga rummet

•	 Vikten	av	att	ta	hänsyn	till	ert	geografiska	läge	för	rätt	ljus	vid	
olika årstider och hur ljuset upplevs över dygnet samt att  
prioritera platser, stråk och objekt 

•	 Så	skapar	du	dialog	för	samsyn	samt	utvecklar	ett	effektivt	och	
givande samarbete med fastighetsföretag och andra intressenter

Kjell Hult
Utvecklingschef
Alingsås kommun

I	oktober	samlades	sex	internationellt	verksamma	ljusdesigners	
från	olika	delar	av	världen	i	Alingsås.	De	fick	det	exklusiva	upp-
draget att tillsammans med ett 60-tal internationella design- och 
arkitektstudenter	ljussätta	varsitt	objekt	i	det	offentliga	rummet.	
Under anförandet får du lyssna till hur alingsås lyckas skapa det 
prisbelönta projektet ”lights in alingsås” som tilldelades svenssons 
Stora	förtjänstpris	2014	med	motiveringen	”Mottagaren	har	med	sitt	
arbete	förändrat	synen	på	betydelsen	av	god	ljusdesign	inom	utom-
husbelysning i sverige, och blivit en förebild och inspiratör både för 
kommuner i sverige och internationellt” samt lyssna till hur de tar 
hänsyn	till	ljuset	under	dygnens	alla	timmar.	

12:20 lunch och nätverkande 

PraKTIKFaLL 
13:20 Att skapa en belysning som är både funktionell 
och estetisk samt anpassad utifrån de människor som 
ska vistas i det offentliga rummet
•	 Så	skapar	du	en	behaglig,	trygg	och	mer	attraktiv	utemiljö	 
genom	rätt	belysning	–	konst,	parker,	torg	etc

•	 Hur	du	med	rätt	belysning	lyfter	fram	viktiga	landmärken	och	
karaktärsbyggnader	som	ger	staden	identitet	och	som	fungerar	
som orienteringspunkter 

•	 Så	använder	du	belysning	för	att	skapa	både	en	attraktiv	och	en	
trygg	offentlig	miljö	där	ljussättningen	leder	till	ökad	närvaro	och	i	
samband	med	även	en	ökad	trygghetskänsla

•	 Hur	du	säkerställer	att	ljuset	i	staden	hänger	ihop	och	skapar	
ett	visuellt	sammanhängande	resultat	–	armatur	och	belysning	i	
samspel

Christian Hegardt
stadsarkitekt och avdelningschef på  
Samhällsbyggnadsförvaltiningen
Region Gotland

Christian	är	arkitekt	med	15	års	erfarenhet.	Han	kommer	under	
detta	anförande	att	berätta	om	hur	de	bland	annat	förvandlade	ett	
mörkt och föga inbjudande torg till att skapa ett offentligt rum med 
en	atmosfär	som	är	trygg	och	attraktiv	året	runt	och	som	samtidigt	
ger	staden	en	tydlig	identitet.	Visby	har	blivit	nominerat	till	den	inter-
nationella	utmärkelsen	city.people.light	award	2015	som	skapades	
av Philips och lUCi (lighting Urban Community international). Den 
årliga	tävlingen	belyser	tre	nyckel	faktorer:	”stad”,	”människor”	och	
”ljus”. 

14:10 eftermiddagskaffe och nätverkande 

PraKTIKFaLL
14:40 belysning av skolgårdar samt lek- och idrotts-
platser – för säkra, trygga och attraktiva miljöer
•	 Hur	kan	du	lösa	konflikten	mellan	trygghet	och	upplevelse?	
•	 Hur	du	med	hjälp	av	rätt	belysning	skapar	attraktiva	och	säkra	

lekplatser, skolgårdar och idrottsplatser som framkallar lek, spon-
tanidrott	och	trygga	mötesplatser?	

•	 Vilka	säkerhetskrav	och	rekommendationer	finns	på	utformning-
en	av	dessa	platser?	

Jonas Johansson 
gatuingenjör
Karlshamn kommun
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Vinnare av  Svenssons Stora förtjänstpris 2014

Nominerade till Philips city.people.light award 2015



Rätt	belysning	av	skolgårdar	samt	lek-	och	idrottsplatser	är	viktigt	
för att framkalla lek och spontanidrott samt miljöer som också 
känns	trygga	att	vistas	i.	Under	detta	anförande	berättar	Jonas	
hur karlshamn belyser skolgårdar samt lek- och idrottsplatser för 
säkrare	och	mer	attraktiva	platser	att	vistas	på.	Kommunen	arbetar	
med att ta fram en belysningsstrategi för hela kommunen och dess 
funktionsbelysning med fokus på trygghet för alla.

EXPErTanFÖrandE
15:30 så skapar du mer säkra gång- och cykelvägar 
genom rätt belysning – ökad säkerhet för såväl fot-
gängare, cyklister och bilförare
•	 VGU-	riktlinjer	(Vägar	och	gators	utformning,	2004:80)	–	hur	ser	
de	ut	och	hur	anpassar	du	dig	efter	dem?	

•	 Hur	kan	ni	belysa	era	gång-	och	cykelvägar	på	ett	bra	sätt	som	
ökar	både	säkerheten	och	tryggheten?	

•	 Belysningsstrategi	för	mötet	mellan	olika	typer	av	trafikanter-	så	
skapar	du	trygghet	och	säkerhet	för	alla

•	 Bättre	prioritering	i	korsningar	för	ökad	säkerhet	–	såhär	gör	du

Charlotta Mattsson 
Diplomerad ljusdesigner och grundare
Tindra Design AB

16:20 Första konferensdagen sammanfattas och  
avslutas

  TOrsdag 12 mars 2015

08:00 Kaffe och smörgås 

08:30 moderatorn inleder konferensens  
andra dag

EXPErTanFÖrandE
08:40 Framtidsspaning om morgondagens utomhus-
belysning – och hur du framgångsrikt växlar över till 
mer modern och kostnadseffektiv belysning
•	 LED,	styrsystem	och	adaptivbelysning	-	hur	ser	den	senaste	
teknikutvecklingen	ut	och	vilka	nya	möjligheter	skapar	detta?

•	 Att	framgångsrikt	växla	över	från	gammal	belysning	till	modern	
och mer kostnadseffektiv leD-belysning utan att förlora den 
naturliga ljusbilden

Kai Piippo
Designchef 
ÅF Lighting

Kai	är	en	prisbelönad	och	internationellt	erkänd	ljusdesigner.	Han	är	
ett	av	Sveriges	främsta	ansikten	i	belysningsbranschen	och	2013	
fick	Kai	ta	emot	Bertil	och	Britt	Svensson	stiftelsens	Stora	Förtjänst-
pris	för	värdefull	insats	som	i	mycket	hög	grad	bidragit	till	en	positiv	
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utveckling	av	belysningen	i	Sverige.	Han	är	grundare	av	Ljusar-
kitektur	som	startades	1991.	Ljusarkitektur	är	idag	en	del	av	ÅF	
Lighting.	Kai	kommer	att	hålla	föredrag	om	hur	man	kan	använda	
den senaste tekniken, utvecklingen och trenderna inom utomhus-
belysning.

09:30 Förmiddagskaffe och nätverkande

PraKTIKFaLL
10:00 offentlig ljusdesign – hur du med enkla medel 
och en liten budget kan skapa stora resultat vad gäller 
utomhusbelysning
•	 Hur	arbetar	du	framgångsrikt	med	offentlig	ljusdesign	–	konkreta	
exempel	från	Eskilstuna	

•	 Så	belyser	du	staden	och	skapar	en	belysning	som	också	är	
energieffektiv	och	ekonomiskt	gångbar	vid	begränsade	resurser

•	 Hur	du	prioriteter	era	insatser	av	belysning	för	rätt	belysning	i	
staden med balans mellan sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekter

Karin Ermegård
landskapsarkitekt
Eskilstuna Kommun

Under	detta	anförande	kommer	Karin	att	berätta	om	hur	du	en	liten	
budget kan skapa stora resultat. lyssna till bland annat hur de på 
eskilstuna kommun lyckas med deras årliga event ”Nattljus”. karin 
kommer	även	förklara	hur	de	utvecklar	sitt	arbete	med	ljus	i	staden	
för en mer energieffektiv utomhusbelysning.  

PraKTIKFaLL
11:00 styrsystem och adaptiv belysning - hur säker-
ställer du rätt ljus på rätt plats vid rätt tid, samtidigt 
som du sparar energi och minskar kostnader?
•	 Hur	väljer	du	rätt	styrsystem	för	en	mer	energieffektiv	belysning?
•	 Hur	fungerar	adaptivbelysning	i	praktiken	–	så	här	fungerar	det	i	

göteborgs stad
•	 Hur	kan	du	anpassa	utomhusbelysningen	och	på	så	vis	minska	
driftkostnaderna?	

Magnus Ekelund 
Drift-	och	underhållsansvarig	för	väg-	och	 
gatubelysningen,	Trafikkontoret
Göteborg Stad

Magnus	kommer	under	detta	pass	att	berätta	om	hur	de	kommer	
lyckas minska sina driftkostnader genom adaptiv belysning inne i 
staden och andra fördelar med styrsystem samt hur det fungerar 
hos dem. 

11:50 lunch och nätverkande

EXPErTanFÖrandE 
12:50 vad kostar ny belysning och hur räknar du hem 
investeringen? – ekonomiskt men också socialt vad 
gäller trygghet, säkerhet och attraktivitet
•	 Hur	kan	du	säkerställa	bra	ljusdesign	och	låg	driftskostnad	i	
samband	med	byte	av	belysning?	

•	 Nya	trender	och	utveckling	vad	gäller	bra	ljus
•	 Vilka	andra	vinster	får	du	av	att	investera	i	bra	ljusdesign?	

16:30 välkommen till mingel!
Passa	på	att	träffa	och	utbyta	erfarenheter	 
med kollegor från hela landet!

Prisbelönt  ljusdesigner 



•	 Upphandling	av	ljus	–	att	fråga	rätt	för	en	långsiktig	investering	
som ser till helheten

Eva Persson
ansvarig ljusdesigner 
Tyréns AB 

Frida Almqvist
ljusdesigner
Tyréns AB

Eva	har	arbetat	som	ljusdesigner	i	14	år.	Hon	är	utbildad	inrednings-
arkitekt	och	ljusdesigner	och	har	arbetat	inom	ett	brett	fält	inom	
ljusdesign.	Frida	är	utbildad	inom	konst,	formgivning	och	ljusdesign	
och har arbetat med både produktutveckling och som ljusdesigner 
sedan	2008.	Under	denna	talarpunkt	kommer	de	att	gå	igenom	hur	
du	beräknar	kostnaderna	för	ny	och	befintlig	belysning.	De	kommer	
även	att	ta	upp	hur	du	kan	minska	energiförbrukningen	och	hur	du	
tar fram underlag vid köp av ny belysning. eva och frida kommer 
även	att	med	erfarenhet	från	egna	projekt	beskriva	effekten	av	ljus-
design ur ekonomiska, sociala och globala synvinklar. 
 
13:40 eftermiddagskaffe och nätverkande

PraKTIKFaLL
14:10 hur du framgångsrikt samverkar  
med fastighetsägare och andra  
intressenter kring belysningsfrågor – för mer  
attraktiva, tillgängliga och trygga rum i staden och 
bostadsområden
•	 Hur	kan	du	arbeta	tillsammans	med	fastighetsägaren	och	andra	
intressenter	för	att	skapa	en	attraktiv	och	tillgänglig	stad?	

•	 Social	Lightning	–	att	utveckla	belysningen	inom	utsatta	områ-
den; ökad trygghet i Hjulsta genom samspel och belysning av 
området

•	 Så	undviker	du	bländning	för	de	boende	trots	att	området	är	bra	
belyst

•	 Vem	ansvarar	för	belysningen	och	hur	kan	man	hantera	 
kostnaden?

Björn Schenholm Ristborg
gruppchef förvaltning emf
Einar Mattsson Byggnads AB

fastighetsbolaget einar mattsson har tillsammans med fem andra 
aktörer av stockholm stad tilldelats stockholm stads trygghetspris 
2014	för	sitt	arbete	med	att	bidra	till	en	större	trygghet	i	stadsdelen	
Hjulsta.	Lyssna	på	Björn	Schenholm	Ristborg	berätta	om	detta	
prisbelönta projekt.

EXPErTanFÖrandE
15:10 hur du håller ljusarbetet levande och arbetar 
framgångsrikt med skötsel, drift och underhåll av  
belysning
•	 Hur	kan	du	arbeta	effektivt	med	att	inventera	stadens	belysning	
och	hur	får	du	fram	din	belysningsanläggnings	nuvarande	status	
på	bäst	sätt

•	 Vikten	av	rätt	skötsel,	drift	och	underhåll	av	utomhusbelysningen	
för	lång	livslängd,	exempelvis	förebyggande	och	hantering	av	
röt- och rostangrepp. 
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•	 Vilken	metod	finns	för	att	beräkna	livslängden	på	armaturen	och	
vilken	livslängd	man	kan	förvänta	sig	av	stolpar	och	master?	

•	 Reinvestering	och	komplettering	med	nyare	belysning	–	kartlägg-
ning	och	åtgärdsindelning	för	en	god	driftssäkerhet	och	 
minskade driftskostnader

•	 Så	kan	du	minska	driftkostnaderna	genom	att	optimera	 
belysningen med ljus

Peter Bengtsson
konsult
Roch services Skandinavien

Peter	är	specialiserad	på	bland	annat	stabilitets-	och	hållfasthets-
provning	av	belysningsstolpar.	Han	arbetar	även	med	mobil	foto-
metrisk	kontrollmätning	av	gatu-	och	vägbelysning.	Han	kommer	
under	detta	pass	att	gå	igenom	hur	du	på	bästa	och	mest	effektiva	
sätt	underhåller	belysningsanläggningar,	hur	du	kan	öka	livslängden	
på	belysningsanläggningar	genom	rätt	skötsel	och	drift.

16:00 Konferensen sammanfattas

16:10 Konferensen avslutas

Vinnare av Stockholm 
stads trygghetspris 2014
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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!

stefan broman  
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

om ability Partner
Ability	Partners	vision	är	att	förbättra	individers	och	organi-
sationers	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.

Goda	skäl	att	delta	på	konferensen:
•	 Möjlighet	att	uppdatera	dig	avseende	den	senaste	tekniken,	utvecklingen	och	trenderna	inom	området

•	 Du	får	ökad	kunskap	kring	hur	du	tar	ett	helhetsgrepp	och	utvecklar	en	ljusstrategi	och	ett	belysnings- 
 program för utomhusbelysning med fokus på staden och det offentliga rummet

•	 Lär	dig	mer	om	hur	du	kan	med	en	relativt	liten	budget	åstadkomma	stora	resultat	med	stadens	belysning

•	 Ta	del	av	hur	andra	organisationer	har	arbetat	praktiskt	med	deras	belysningsstrategi	och	belysningsplan	 
 samt hur de bjuder in till dialog med övriga intressenter för att skapa en trygg och attraktiv stad och  
 kommun

•	 Få	insikt	i	hur	du	kan	finansiera	utbyte	till	energieffektivare	utomhusbelysning	vid	begränsade	resurser

•	 Praktiska	exempel	på	hur	du	arbetar	framgångsrikt	med	skötsel,	drift	och	underhåll	av	belysning	samt	hur	 
 du kan hantera och förebygga röt- och rostangrepp

•	 Få	inspiration	om	hur	du	kan	skapa	attraktiva	och	säkra	lekplatser,	skolgårdar	och	idrottsplatser	som	fram- 
 kallar lek, spontanidrott och trygga mötesplatser

•	 Lär	dig	mer	om	hur	du	kan	belysa	gång-	och	cykelvägar	på	ett	bra	sätt	som	ökar	säkerheten	och	 
	 tryggheten	för	alla	trafikanter

•	 Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	kollegor	från	hela	landet!



Anmälan till: Utomhusbelysning 2015

Tid & plats 
Konferens 11-12 mars 2015 
bygget konferens
Norrlandsgatan 11
08-522	468	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	5.980 kr	exkl.	moms	för	konferensen.

PErIOd PrIs OrdInarIE  raBaTT
Boka senast 19 december
Konferens		 6.480	kr		 8.480	kr		 2.000 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:	OFF1307

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

konferens 

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.


