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Boka flera personer! 
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CEO/Founder och Director 
Level Consultant 
Innovation 360 Group 

Sofie Löwenhielm 
Industry Manager Retail 
Google

Daniel Anvell 
COO 
Intersport 

Casper Sandegren 
Retail Manager 
Digital Inn

 
Jörgen Bertilsson 
Vice President Global Sales 
Avensia

Svante Tegner 
VD / Founder 
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David Gigja 
eCommerce Business Owner, 
Sweden & Global UX  
responsible, K-rauta
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Web Content Manager 
K-rauta 

Henrik Skinstad 
Framtidsstrateg 
Sigma

Jens Axelsson 
CRM & Online Manager 
KappAhl   

Jan Forsell 
Business Development 
ICA Banken

CASE

CASECASECASE

CASE

CASECASE

 Hur påverkar den snabba digitala utvecklingen konsumentbeteendet och hur kan du 
som handlare tänka och agera?

 Hur e-handel och omnikanal kan skapa kundlojalitet och driva ökad handel i den  
fysiska butiken och tvärtom – synergi istället för kannibalisering

 Mobil handel och den mobila kunden – hur anpassar du verksamheten och ditt  
erbjudande?

 Hur de olika köpkanalerna kan förstärka varandra för att bygga bättre kundupplevelse 
och ökad försäljning

MODERATOR & KEYNOTE SPEAKER

KEYNOTE SPEAKER



08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering med morgonkaffe, smörgås och nätverkande.

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens moderator.

09:10-09:50 KEYNOTE SPEAKER

Omni-channel 2.0 – nya innovativa digitala  
affärsmodeller och strategier för ökad tillväxt och 
lönsamhet
•  Hur omni-channel 2.0 innebär såväl stor omvälvning som fantastiska 

affärsmöjligheter för innovativa handels- och e-handelsföretag i Sverige
•  Vi befinner oss i en förändring där konsumenternas radikalt nya bete-

ende kan innebära en välsignelse men också långsam död för retail 
•  Hur bakomliggande makro-drivkrafter som låga räntor och exponentiell 

teknisk utveckling ökar förändringstakten samtidigt som globalisering-
en driver ökad efterfrågan på insyn i pris, kvalitet, hållbarhet och etik

 
Magnus Penker 
CEO / Founder och Director Level Consultan 
Innovation 360 Group 

Magnus Penker är en internationellt anlitad managementkonsult på 
Innovation 360 Group. Hans huvudfokus ligger på innovation och tillväxt 
och han har själv bl.a. fyra turn-arounds bakom sig, senaste i raden som 
inhyrd vd för Apples största svenska premium-reseller, Digital Inn. Magnus 
föreläser också regelbundet på internationella handelshögskolor och MBA 
program. Han är en flitigt anlitat keynote föreläsare på större evenemang 
inom innovation, entreprenörskap och tillväxt samt har skrivit flera inter-
nationella bästsäljande böcker och artiklar om affärsutveckling, IT och 
innovation. Magnus kommer att hålla en både tankeväckande och inspire-
rande presentation om hur innovation skapar nytta och tillväxt i företag på 
dagens hårt konkurrensutsatta marknader.

09:50-10:20 KEYNOTE SPEAKER

Hur påverkar den snabba digitala utvecklingen 
konsumentbeteendet och hur kan du som handlare 
tänka och agera 
•  Globala trender med ny teknik och snabb digital utveckling – vad  

händer i världen?
•  Vilka effekter får de nya globala trenderna för konsumenterna och vårt 

köpbeteende? 
•  Vilka möjligheter och utmaningar leder detta till för detaljhandeln?     
 

Sofie Löwenhielm
Industry Manager Retail
Google 

Sofie är sektoransvarig för detaljhandeln på Google Sverige. Hon har 
bakgrund som strategikonsult på Boston Consulting Group och har även 
drivit e-handelsbolag. Sofies passion är att förstå konsumenter på djupet. 
Under anförandet tar hon upp utvecklingen inom området och vad  
detaljhandeln behöver tänka på för att vara konkurrenskraftig.

10:20-10:50 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:50-11:30 CASE

Från noll till Omni-channel – hur de olika köp- 
kanalerna förstärker varandra för att skapa bättre 
kundupplevelse och total försäljning 
•  Fördelar med att se till hela kundresan och hur den påverkar  

kundnöjdhet, kundlojalitet och lönsamhet 
•  Nya möjligheter som förenklar för att kunna koppla samman  

kundupplevelse, innehåll och erbjudanden i alla kanaler – från kanal-
tänk till kundtänk 

•  Att digitalisera butiksupplevelsen, hur vår webb och app effektivisererar 
och förhöjer kundens shoppingupplevelse 

•  Gränser som flyter ihop och hur e-handeln flyttar in i butiken  
– praktiska exempel från våra nya virtuella butiker

Daniel Anvell 
COO 
Intersport

Intersport har under flera år arbetat för att gå från Multikanal till Omnikanal 
och under 2014 vann de priset för bästa e-handel på EPiServer Awards. 
Daniel delar med sig av strategier och tankar kring hur de olika köp- 
kanalerna kan förstärka varandra och skapa en positiv kundupplevelse. 
Han kommer också att berätta om deras satsning på virtuella butiker som 
är ett sätt för dem att få olika digitala kanaler att samverka, främja varandra 
och driva trafik mellan e-handel och deras fysiska butiker.

11:30-12:00 CASE

Hur arbeta med Omni-channel i praktiken  
– erfarenheter från Nordens ledande Apple  
premium återförsäljare
•  Konsumenterna vill ha största möjliga tillgänglighet och det betyder att 

butikskedjorna måste finnas i fler kanaler – hur gör vi i praktiken?
•  Så arbetar vi med att driva kunder från e-handelsbutiken och m-handeln 

till den fysiska butiken och tvärt om, t.ex. uthämtning i butik
•  Hur vi kontinuerligt arbetar med att skapa en premium Apple upplevelse 

som bygger långsiktiga kundrelationer i våra butiker

Casper Sandegren
Retail Manager
Digital Inn 

Casper har arbetat inom service och försäljning hela sitt yrkesverksamma 
liv. Sedan ett år tillbaka är han Retailchef på Digital Inn som är Nordens 
ledande återförsäljare av Apple produkter. I Caspers roll just nu ligger ett 
stort fokus på hur de ska möta deras kunder på alla nivåer och framförallt 
leverera en premiumkänsla i alla led som berör butik. 

12.00-12:20 EXPERTANFÖRANDE

Paradigmskifte för E-handeln – unik nordisk  
studie blottar sanningen om hur långt retailers har  
kommit inom Omni-channel 
•  En revolutionerande undersökning visar vilka nordiska företag som 

ligger i framkant inom e-handel och vad de satsat på 
•  Den nya tekniken som verkligen löser hela omni-channel kedjan för 

retailers
•  Ett paradigmskifte på systemmarknaden för e-handel och affärssystem 

– vad innebär det för ditt företag? 

Jörgen Bertilsson 
Vice President Global Sales
Avensia 

Jörgen berättar om en nordisk undersökning som visar vilka som är  
vinnare på den nya marknaden och om nya möjligheter att arbeta för 
effektivare och mer integrerat arbete med omni-channel och multikanal. 

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:10 CASE

Hur vi på Bubbleroom skapar en unik  
kundupplevelse med ny teknik som stärker vårt 
Omni-channel koncept 
•  Framgångsrik virtuell produktpresentation och produktinformation  

– hur kan du använda rörliga bilder, sociala medier, personaliserad och 
kundanpassad information?

•  Hur kan du kombinera en redan framgångsrik e-handel med mobilen 
och ett nytänkande butikskoncept?

•  Så har vårt arbete med sociala medier hjälpt oss att driva försäljning 
och förbättra vårt utbud
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•  Hur vi arbetar med förändringar, hur vi ser till att de leder till högre 
konvertering och hur vi ständigt mäter vad som ger bästa resultat

Svante Tegner 
CEO / Founder
Bubbleroom - en del av Consortio Fashion Group AB 

Svante har lång erfarenhet av E-handel, IT och media. Han är grundare 
och VD för Bubbleroom som köptes av Consortio Fashion Group 2008. 
Bubbleroom var tidigare en ren e-handel men har på senare år startat 
upp försäljning även i andra kanaler och har idag en omni-channellösning. 
Under anförandet får du ta del av hur de utvecklat sin kundupplevelse och 
hur det stärkar deras koncept. 

14:10-14:50 CASE

Global multikanalstrategi på K-rauta – digitala och 
analoga kanaler som ger hävstång och synergi till 
varandra 
•  Så kan man arbeta med att utveckla en integrerad multikanalstrategi 

och optimera närvaron i respektive kanal
•  Förändringsarbete och organisation för att skapa en sömlös  

kundupplevelse i alla kanaler
•  Hur vi startat internationell e-handel och hur vår digitala handel kan 

säkra vår marknadsandel på en marknad där konkurrensen ökar i en 
hög hastighet

•  Att integrera multikanaltänk i arbetet med sök och tillgänglighet för att 
nå kunderna på bästa sätt

David Gigja 
eCommerce Business Owner, Sweden & Global UX responsible 
K-rauta

Hugo Perlskog 
Web Content Manager 
K-rauta

K-rauta gör en stor satsning för att utveckla sin digitala närvaro med mål-
sättningen att bli ledande inom byggbranschen och en viktig komponent för 
detta är deras arbete med omni-channel där digitala och analoga kanaler ger 
hävstång och synergi till varandra. David är e-handelsansvarig på K-rauta 
Sverige, samt verksam inom det globala teamet där han arbetar med  
användarupplevelsen. Han har en lång bakgrund inom e-handel och bygg-
handel. Hugo är webbredaktör och innehållsansvarig på K-rauta Sverige och 
arbetar med content, SEO och marknadsföring. Han har en bakgrund inom 
reklam och digital marknadsföring.

14:50-15:10 EXPERTANFÖRANDE

Unified Commerce en framtidsvision som kommer 
att revolutionera hur vi gör affärer med hjälp av 
teknologi, trender och kundbeteenden
•  Vikten av ett närmare internt och externt samarbete för att utveckla 

framtidens handel
•  Hur kommer framtidens affär se ut och vad är handelns direkta och 

indirekta utmaningar och möjligheter med omnikanal?
•  Hur kan crowd där sociala, tekniska & ekonomiska trender samverkar 

utveckla dina affärer? 
•  Presentation av Sigmas högaktuella rapport om ”Unified Commerce”

Henrik Skinstad 
Framtidsstrateg 
Sigma

Henrik har lång erfarenhet av affärsutveckling och innovation. Hör Henrik 
inspirera och ge perspektiv på framtidens handel där kundernas köp-
mönster visar på ett växande behov av integration mellan alla kanaler och 
betalningslösningar.

15:10-15:40 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:40-16:20 CASE

CRM och mobil närvaro som verktyg för kostnads-
effektivitet, ökad försäljning samt förbättrad kund-
upplevelse på KappAhl
•  Mobil och individualiserad kundkommunikation – numera en del av en 

lönsam och samtidigt kostnadseffektiv affärsstrategi på KappAhl
•  Hur vi utnyttjar nya möjligheter att skräddarsy kommunikation genom 

nya mobila verktyg och andra digitala verktyg för individbaserad  
kommunikation

•  Hur vi tagit idén om mobil CRM hela vägen först i Skandinavien med 
mottot ”för kunden där kunden är”

•  Hur vi samlat content i en hubb så det kan levereras på bästa sätt i rätt 
kanal till rätt person vid rätt tillfälle

Jens Axelsson
CRM & Online Manager
KappAhl  

Jens berättar hur KappAhl har tagit fram en unik applikation som går ut 
på att hjälpa medlemmar och underlätta köp. Hör hur de anpassar och 
personaliserar kommunikation till respektive kund genom verktyg för CRM 
och personifierad content. Hör hur de arbetar för att ge varje kund den 
bästa kundupplevelsen för dem och hur detta visat sig spara pengar sam-
tidigt som det ökat antalet köp samt förbättrat kundlojaliteten.   

16:20-17:00 CASE

Så arbetar vi för att ta fram effektiva betallösningar 
som förenklar kundernas vardag och skapar en 
positiv kundupplevelse
•  Vad innebär vår helt nya betalningslösning med kontaktlösa  

kortbetalningar?
•  Hur vi förenklar och snabbar på betalningen, minskar kassahanteringen 

samt skapar en förbättrad kassaupplevelse i butik
•  Praktiska erfarenheter från vårt arbete med kontaktlösa betalningar  

– utmaningar och framgångsfaktorer 
•  Vad är nästa steg inom betalningar på ICA?

Jan Forsell
Business Development
ICA Banken 

Jan har lång erfarenhet av affärsutveckling med bl.a. 8 år inom SEB och 
sedan 2014 är han Affärsutvecklare på ICA Banken. Hans fokusområden 
är Mobila Betalningar, Konceptutveckling och Strategi. Under anförandet 
berättar han mer om den nya betallösningen på ICA där man som första 
aktör i Sverige öppnar ICA upp för kontaktlösa kortbetalningar under 
2015. ICA Bankens drygt 500 000 kortkunder får ett nytt bankkort med 
den nya kontaktlösa tekniken. Utgångspunkten med den nya lösningen är 
att konsumenter vill kunna betala snabbt och enkelt, och ICA handlarna vill 
förbättra kassa upplevelsen och minska kontanthanteringen i butik.

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

Moderatorn avslutar och sammanfattar konferensen. 
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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

Mingel – passa på att nätverka  
under avslappnade former!

Mingelvärd:
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99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

4 goda skäl att gå på FUTURE ReTAIL 2015

 Se hur den snabba digitala utvecklingen påverkar konsumentbeteendet och hur du 
som handlare kan tänka och agera på ett proaktivt sätt.

 Lär dig mer om hur e-handel och omni-channel kan skapa kundlojalitet och driva ökad 
handel i den fysiska butiken och tvärtom – synergi istället för kannibalisering.

 Ta del av hur andra har gjort för att kombinera en redan framgångsrik  
e-handel med mobilen och ett nytänkande butikskoncept samt  
inspireras av den senaste tekniken som verkligen löser hela  
omni-channel kedjan.

 Utöka ditt nätverk och träffa kollegor från andra företag och  
organisationer med samma utmaningar och intresseområden  
som du.

Tid & plats 
Konferens 30 september 2015
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
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
Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera  
från samma organisation som bokar plats samtidigt.

Anmäl dig senast 3 juli  4.480 kr 2.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 september  5.480 kr 1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.480 kr
Leverantörer & konsulter  9.980 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar  
person 3, 4, 5 osv endast 3.980 kr för konferensen.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Obs! 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


