
UR INNEHÅLLET

 Från verksamhetsfokus till kund- och servicefokus – att  
utifrån medborgens krav och behov anpassa verksamhetens 
processer, service och tjänster

 Framgångsrikt införande och utveckling av ett värdeskapande 
Contact center

 Så kan du arbeta mer sammanhållet med Contact center,  
webb och andra kanaler för en bättre kundupplevelse

 Så skapar du en ärendehantering som ej utgår från interna  
silos utan istället från medborgaren

 Hur du genom en effektiv servicefunktion och dialog med  
medborgarna sätter fart på hela verksamhetsutvecklingen 

 Att utifrån insikter om era medborgare skapa attraktiva tjänster 
som de vill ha och använder

 Ta del av hur du framgångsrikt driver förändring och går ifrån 
verksamhetsfokus till kund- och servicefokus – lär av andras framgångsfaktorer och fallgropar!

FRAMTIDENS SMARTA  
KOMMUN OCH MYNDIGHET
KUNDFOKUS • MEDBORGARSERVICE • DIGITALISERING 
NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ  |  SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av:

TALARE OCH PRAKTIKFALL

Malin Pizarro Bengtsson, Chef kundcenter, Kungälv kommun
Mats Bohman, Administrativ direktör, Nacka kommun
Gunilla Dyrhage Cederqvist, Verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan 
Therese Reinhold, Verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan
Carin Kling, Verksamhetsutvecklare, Göteborgs stad
Josephine Andersson, Verksamhetsutvecklare, Göteborgs stad
André Hagberg, Kundtjänstchef, Järfälla Kommun
Pia Rydqvist, Projektledare, Arbetsförmedlingen
Hans Jönsson, Produktchef, Ida Infront AB
Ove Sjöström, Affärsansvarig, Ida Infront AB
Magnus Du Rietz, IT-chef, Exportkreditnämnden
Sven Hartvig, Enhetschef IT-förvaltning, Naturvårdsverket
Carola Andersson, E-strateg och chef kommunikationsavdelningen, Eksjö kommun

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

FÖRDJUPNINGSPASS

Att designa och utveckla attraktiva tjänster tillsammans med medborgarna 
Under ledning av: Ulrika Lundin, innovationsledare och tjänstedesigner, Innovation for people och  
Åsa Minoz, Grundare och partner, ModigMinoz

MODERATOR

Daniel Ewerman 
VD 
Transformator Design  
Group AB

SPECIELLT INBJUDEN

Bo Dahlbom 
Professor 
IT- universitetet i  
Göteborg

SAMARBETSPARTNER



TISDAG 5 MAJ 2015

08:30  Registrering med kaffe och smörgås

09:00  Ability partner inleder konferensen och lämnar 
över till moderatorn
 
EXPERTANFÖRANDE
Kundfokuserad kommun och myndighet med högt 
förtroende – vad krävs för att lyckas?
• Vad innebär det egentligen att vara kundfokuserad som kommun 

och myndighet? Vilka är vinsterna?
• Så här gör du för att gå ifrån verksamhetsfokus till kundfokus  

– att utifrån kundernas krav och behov anpassa verksamheten, 
processerna och tjänsterna 

• Hur kan organisationer inom offentlig sektor samverka med sina 
medborgare/kunder?

• Vad krävs för att du ska lyckas bli en kundfokuserad  
organisation? 

Daniel Ewerman
VD 
Transformator design

Daniel Ewerman är kundupplevelseexpert och grundare av service 
designföretaget Transformator Design. Med hjälp av designmetoder 
designar Transformator Design tjänster utifrån kund och hjälper 
organisationer till kundcentrering. Med 15 års erfarenhet är de är en 
av Europas främsta experter när det kommer till att skapa kund-
upplevelser och under våren ger Daniel Ewerman ut en bok i ämnet. 
Bland Transformator Designs kunder finns bland annat Försäkrings-
kassan, Systembolaget, Arbetsförmedlingen, Bilprovningen och 
Stockholms läns landsting. 

PRAKTIKFALL
10:00 Kundfokusering och värdeskapande service  
– erfarenhet från Järfälla kommun
• Var, när och på vilket sätt skapar vi värde för våra medborgare 

och kunder?
• Hur kan vi bli mer effektiva samt ge men bättre service och kund-

upplevelse – ta del av lyckade och mindre lyckade erfarenheter
• Hur säkerställer vi kvalité på vår service? – Så vet vi att vi  

levererar rätt och tillgodoser behovet hos våra medborgare

André Hagberg
Kundtjänstchef
Järfälla Kommun

André har lång erfarenhet av att bygga en framgångsrik kommunal 
kundtjänst både på Stockholm stad och sedan 2008 som ansvarig för 
kundtjänsten hos Järfälla Kommun. Järfälla Kommun har beslutat 
att öka servicenivån till sina medborgare genom ett skapa ett  
kommungemensamt Contact Center. I detta föredrag får du veta 
hur de i praktiken har gått tillväga för att sätta upp och vidareut-
veckla en effektiv och framgångsrik kundtjänst samt vilka fallgropar 
man bör se upp för.

10:50 Förmiddagskaffe 

PRAKTIKFALL
11:20 Strukturerad och värdeskapande samverkan 
kring e-förvaltning och kontaktcenter mellan kommuner 
• Hur arbetar 13 kommuner tillsammans för att utveckla innovativa 

lösningar som skapar värde för medborgaren?

• Så implementerar du en länsgemensam implementeringsmodell 
för Kontaktcenter – konkret metod för samverkan 

• Så går du från individuella strukturer till gemensamma och  
effektiva processer 

• Hur kan du lösa tillgänglighetsproblemen med knappa resurser? 
– Ta del av praktiska exempel 

• Så lyckas du skapa förankring både internt och externt

Carola Andersson
E-strateg & chef kommunikationsavdelningen 
Eksjö kommun

Carola var projektledare för införandet av kontaktcentret på Eksjö 
kommun och under detta anförande kommer hon att berätta hur 
de tillsammans med 12 kommuner och 1 landsting samverkar 
kring e-förvaltning och kontaktcenter. Ta del av en länsgemensam 
implementeringsmodell och lyssna till konkreta tips och råd kring 
tillgänglighet och knappa resurser.

PRAKTIKFALL
12:10 Att bli kundfokuserade och få med sig hela  
organisationen på förändringsresan 
• Att jobba kundfokuserat och skapa en positiv kundupplevelse 

oavsett kanal
• Att gå från verksamhetsfokus till en mer kund- och service- 

inriktad organisation
• Hur vi arbetar för att fånga våra kunders behov och därefter 

anpassa vårt erbjudande samt service
• Hur du får hela organisationen att tänka service samt ändra sitt 

förhållningssätt mot kunden

Pia Rydqvist 
Projektledare 
Arbetsförmedlingen

Pia är projektledare för Arbetsförmedlingens Förtroendearbete  
– Kunddriven utveckling för ett stärkt förtroende. Hon har arbetat 
inom Arbetsförmedlingen under många år och hennes senaste 
uppdrag var som verksamhetsområdeschef för deras Nationella 
Kundtjänst. Under detta anförande kommer Pia att berätta om hur 
de tagit sig an arbetet med att engagera sina kunder och med-
arbetare för att stärka förtroendet för organisationen. 

13:00 Lunch

PRAKTIKFALL
14:00 Smarta kommuner och myndigheter – hur Nacka 
arbetar för att bli bäst på att vara kommun
• Kundfokusering, öppenhet och transparens
• Digitalisering, mobilitet och nya arbetssätt
• Interna processer och effektivitet

Mats Bohman 
Administrativ direktör
Nacka kommun

Mats har arbetat som Administrativ Direktör i Nacka kommun sedan 
2004. Han kommer under detta anförande att dela med sig av sina 
erfarenheter från det stora projektet med att bli bäst på att vara 
kommun samt vad det faktiskt innebär.
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PRAKTIKFALL
14:50 Att ta ett helhetsgrepp och digitalisera hela  
verksamheten för ökad effektivitet och bättre service
• Så har vi sett över våra processer och anpassat vårt sätt att 

arbeta
• Hur vi digitaliserat hela verksamheten, våra processer, digitala 

akter och dokument 

Magnus Du Rietz 
IT-chef
Exportkreditnämnden

Ove Sjöström  
Afffärsansvarig
Ida Infront

Under det här anförandet får du höra mer om hur Ida Infront tillsam-
mans med EKN skapat en helt ny förutsättning för att digitalisera 
sina arbetsprocesser med iipax. Följ med på en resa från upphand-
ling, intern förankring och införandeprojekt till driftsättning samt 
lyssna till de framgångsfaktorer EKN identifierat längs sin väg från 
papper till digitala akter inom myndigheten.

15:15 Gränsöverskridande informationshantering  
– en förutsättning för att kunna skapa effektiv  
ärendehantering
• En tjänst för att förenkla informationsflödet för avfallstransporter 

över landsgränser
• Effektiviserad verksamhet – så här gjorde vi

Sven Hartvig
Enhetschef IT-förvaltning
Naturvårdsverket  

Hans Jönsson
Produktchef
Ida Infront

Här förmedlar Naturvårdverket och Ida Infront kunskap om hur man 
genom nordiskt samarbete, teknik och förenkling med en portal 
åstadkommit en modern informationshantering och underlättat för 
en stor grupp människor som gärna slipper buntar med blanketter i 
sitt arbete.

15:40 Eftermiddagskaffe

EXPERTANFÖRANDE
16:00 Offentlig förvaltning som kundfokuserad och 
digitaliserad serviceorganisation
• Vad innebär egentligen kraven på ökad öppenhet, tillgänglighet 

och service?
• Vad kommer att krävas för att kunna erbjuda en både effektiv 

och god service i framtiden?
• Hur kan internet och digitalisering bidra till ökad effektivitet,  

kvalitet och kundfokusering?
• Automatisering vs det mänskliga och personliga

Bo Dahlbom 
Professor
IT- universitetet Göteborg

Bo är en inspirerande föreläsare, framtidsanalytiker och debattör, 
bland annat inom offentlig sektor och tjänsteutvecklingen. Under 
detta anförande kommer han att gå igenom de krav som ställs på 
kommuner och myndigheter för ökad öppenhet och tillgänglighet. 
Han kommer även att prata om framtidens krav på god och effektiv 
service.

16:50 Konferensen sammanfattas

17:00 Första konferensdagen avslutas

ANMÄL DIG IDAG! Telefon 08-694 91 00, fax 08-694 91 04 eller bokning@abilitypartner.se | Besök oss gärna på www.abilitypartner.se!ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Välkommen på mingel  
– passa på att nätverka  
under avslappnade former

   ONSDAG 6 MAJ 2015

08:30 Samling och morgonkaffe

09:00 Moderatorn inleder konferensens andra dag

PRAKTIKFALL 
09:10 Så kan du integrera och ta ett helhetsgrepp om 
alla kanaler utifrån kundens behov och därigenom 
skapa en enhetlig och mer positiv serviceupplevelse
• Från verksamhetsperspektiv till kundperspektiv – så har  

Göteborgs stad tagit ett helhetsgrepp kring kommunikation och 
tjänsteutveckling

• Så kan du skapa en väg in till organisationen med hög  
tillgänglighet och bra bemötande

• Så skapar du bättre service, effektivare ärendehantering och 
målgruppsanpassad information – praktiska exempel från  
Göteborgs kommun

• Hur en effektiv kundtjänst också sätter fart på verksamhets-
utvecklingen inom hela organisationen

Carin Kling 
Verksamhetsutvecklare 
Göteborgs stad

Josephine Andersson 
Verksamhetsutvecklare 
Göteborgs stad

Hur utvecklar man service till boende, besökare och företagare i 
en kommun? Göteborgs stad har tagit ett helhetsgrepp på arbetet 
med service! Lyssna på hur Göteborgs stad arbetar med utveckling 
av service gentemot sina medborgare och kunder. Carin och  
Josephine utvecklar service och processer utifrån ett nära  
samarbete med Göteborgs Stads olika verksamheter och säker-
ställer att deras kontaktcenter motsvarar kundens behov och 
förväntningar utifrån rätt servicenivå.

PRAKTIKFALL
10:00 Att utifrån kundens verkliga behov utveckla verk-
samheten och tjänster som kunderna verkligen vill ha 
och använder
• Att nå en positiv kundupplevelse, skapa mervärde och nya mer 

kundanpassade tjänster – så jobbar vi
• Hur har vi arbetat med Mina Sidor för att erbjuda medborgaren 

att enkelt och snabbt följa sitt ärende via webben? 
• Att utforma tjänster utifrån användarnas behov – våra erfaren-

heter av det

Gunilla Dyrhage  
Cederqvist
Verksamhets- 
områdeschef
Försäkringskassan

Therese Reinhold 
Verksamhetsutvecklare 
Försäkringskassan

Under detta anförande kommer Gunilla och Therese att berätta om 
hur deras kunder tagit emot ”Mina sidor” och hur tjänsten är ett 
verktyg för att förändra beteenden och styra kunden till de digitala 
kanalerna. De kommer också att berätta om arbetet med kundstyrd 
tjänsteutveckling och utvecklandet av e-tjänster. Du får även höra 
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om Försäkringskassans lansering av Facebook grupp för föräldrar 
och erfarenheter av detta.

10:50 Förmiddagskaffe 

PRAKTIKFALL
11:20 Att lyckas med en gemensam kund- och  
ärendehantering samt hur du kartlägger processer och 
arbetar mer processinriktat
• Vi bygger inte en kundtjänst vi förändrar kommunens sätt att 

hantera ärenden – ett långsiktigt arbete
• Vilka specifika rutiner och processer behövs för att skapa en 

framgångsrik kundcenter som inte utgår från interna silos utan 
istället utgår från kunden och medborgaren?

• Hur du tar emot och håller ihop ärendekedjan samt mäter dess 
effektivitet 

• Vilka är de grundläggande faktorerna för att lyckas med en ge-
mensam kommunal kund- och ärendehantering?

• Hur kan vi rättfärdiga denna typ av service internt när kostnader 
ställs mot varandra och hur hittar vi resurserna?

Malin Pizarro Bengtsson
Chef kundcenter
Kungälv kommun

Malin har jobbat på Kungälvs Kommun sedan augusti 2013 med 
uppdrag att bygga upp ett Kundcenter för Kungälvs medborgare, 
näringsliv, organisation och besökare och en Internservice som  
bygger ihop flera interna servicefunktioner till en enhet. Deras 
målsättning är att 2018 kunna bemöta 80 % av alla frågeställningar 
som kommer in till kommunen via olika kanaler, ta del av hur de 
arbetar för att nå detta mål under detta anförande.

12:10 Konferensen sammanfattas och avslutas

12:30 Lunch

13:30-16:45  
FÖRDJUPNINGSPASS
Att designa och utveckla attraktiva tjänster
tillsammans med medborgarna

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

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

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmå-
ga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära 
känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbild-
ningar, 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.

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 delta på konferensen
 Lär hur du kan kartlägga processer och arbeta mer 
processinriktat för en mer värdeskapande service

 Ta del av hur andra organisationer har förändrat och 
skapat en sammanhållen ärendehantering och service 
som ej utgår från interna silos utan istället från  
medborgaren/kunden och dennes behov

 Inspireras av hur andra lyckats med kundfokusering och 
god service i den transparenta, öppna och tillgängliga 
kommunen/myndigheten

 Få kunskap om hur gemensamma funktioner som  
kontaktcenter, medborgarkontor, webb samt anda  
digitala tjänster hanteras mer sammanhållet

 Lär hur du går från insikt om dina kunder/medborgare 
till efterfrågade tjänster som de verkligen har behov av

 Ta del av hur du framgångsrikt driver förändring och går 
ifrån verksamhetsfokus till kund- och servicefokus  
– lär av andras framgångsfaktorer och fallgropar!

 Få kunskap om hur en effektiv kundtjänst och dialog 
med medborgarna sätter fart på hela verksamhets-
utvecklingen 

 Ta del av hur andra kommuner och myndigheter  
arbetar för att stärka förtroendet för organisationen 
genom kundfokusering och bättre service

 Lär dig hur kommuner och myndigheter bättre kan  
samverka med sina medborgare/kunder och  
tillsammans med dem utveckla attraktiva tjänster

 Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från  
hela landet!



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

Att designa och utveckla attraktiva tjänster 
tillsammans med medborgarna 
En av de största utmaningarna idag inom den offentliga sektorn är att kunna fånga upp  
medborgarens behov och sedan omvandla det till den service medborgaren efterfrågar. 

Du får under detta pass kunskap och praktisk erfarenhet om att använda designbaserade  
metoder för tjänsteutveckling inom offentlig verksamhet. 

Fördjupningspasset kommer ge dig konkreta redskap, praktiska metoder och strategier som  
du kan använda för att leverera bra service till medborgarna.  Här kommer teori varvas med 
praktiska övningar och diskussioner i grupp.

13:30 Fördjupningspasset inleds

UR INNEHÅLLET

• Ökat fokus på designbaserade metoder för innovation i offentlig verksamhet - varför och hur?

• Så skapar du insikt i användarens behov och drivkrafter 

• Hur kan nya koncept utvecklas i din organisation och tillsammans med medborgarna

• Hur förtroende skapas hos medborgaren genom att upplevas som en kundvänlig kommun eller myndighet. 

• Hur kan du vara snabbrörlig och lyhörd i din utveckling, samtidigt som du kontrollerar risker? 

• Så förenklar du era processer för att skapa effektivitet och lättanvända tjänster

UNDER LEDNING AV

Sara och Åsa är experter inom innovationspolitik och har bland annat haft en ledande roller som tjänstemän på regerings-
kansliet i framtagandet av Sveriges nationella innovationsstrategi samt arbetat på Vinnova. De har ett passionerat intresse för 
människors förmåga att bidra till innovation som medborgare, användare, anställda eller entreprenörer. Åsa driver tillsammans 
med Sara företaget ModigMinoz, en förändringssmedja för hållbar samhällsutveckling.

16:45 Fördjupningspasset avslutas

Vi bryter fördjupningspasset för eftermiddagskaffe

13:30-16:45 SEPARAT BOKNINGSBART FÖRDJUPNINGSPASS

Ulrika Lundin 
innovationsledare  
och tjänstedesigner 
Innovation for people

Åsa Minoz 
Grundare och partner
ModigMinoz
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Konferenskod: OFF1323

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET

Tid & plats 
Konferens 5-6 maj 2015 
Fördjupningspass 6 maj 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
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 4.980 kr exkl. moms för konferensen och 2.480 kr för
fördjupningspasset.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 13 mars
Konferens  6.480 kr  7.680 kr  1.200 kr
Fördjupningspass 3.480 kr  3.980 kr  500 kr

Boka senast 24 april
Konferens  6.980 kr  7.680 kr  700 kr
Fördjupningspass 3.680 kr  3.980 kr  300 kr

Boka efter 24 april
Konferens  7.680 kr  -  -
Fördjupningspass 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

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

Framtidens smarta och kundfokuserade kommun 
och myndighet – ta del av vad som krävs!


