Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

Framtidens skol- och
förskolemiljö 2014
Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer
anpassade för moderna arbetssätt i skolan
KONFERENS 14-15 oktober 2014 | SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM
UR INNEHÅLLET

• Att framgångsrikt planera för framtidens skola genom
att ta ett samlat grepp kring skolans verksamhet, den
fysiska miljön och skolans roll i samhället
• Strategisk lokalresursförsörjning som process – så
skapar du en effektiv beslutsgång kring din kommuns
planering av skollokaler för bättre resultat
• Planering och utformning – så skapar du framtidens
lärmiljöer och samtidigt bygger in en flexibilitet för
skiftningar i elevantal och arbetssätt i skolan
• Metoder och arbetssätt för att möta framtida behov av
skol- och förskoleplatser utan att tumma på kvaliteten
i skolans verksamhet och miljö
• Kvalitet, ekonomi och form – hur du genom en tydlig
process för dialog och samverkan får ut maximalt av
om- eller nybyggnationen
• Hur hitta möjligheter i det befintliga beståndet?
Hör om kreativa lösningar för förnyelse av skolans
inne- och utemiljöer
Källa: LINK arkitektur AB
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Framtidens skol- och förskolemiljö 2014
Källa: LINK arkitektur AB

Tisdagen 14 oktober 2014

09:30 Registrering och morgonkaffe med smörgås

ningar för ett livslångt lärande. En del av detta arbete är att se över
lokalförsörjningen utifrån ett pedagogiskt perspektiv i syfte att kunna
nå målen om en ökad måluppfyllelse och en inkluderande skola.

10:00 Ordföranden Per Törnvall, Partner, Nordic
Healthcare Group, inleder konferensen

12:00 Lunch och nätverkande

Sagt om Per Törnvall som moderator vid tidigare
Ability Partner konferenser:
”Han var en suverän ordförande!”
”Hade verkligen talang för att på ett kul sätt leda en
konferens.”
”Den bästa jag har hört, var lättsam, höll tiderna rätt
kan bara säga ett stort TACK till Per”
“Kunnig, energigivande och rolig – passade som hand i handske för
uppdraget”

13:00 Planering och utformning av skolans inne- och
utemiljö – vad händer när skolan inte längre är en
byggnad?

PRAKTIKFALL

10:10 Att skapa en effektiv och hållbar process för
strategisk lokalresursförsörjning
• Hur du väljer att arbeta med organisation, kommunikation och
ledarskap är avgörande för hur resultatet av den strategiska
lokalresursförsörjningen blir
• Att veta åt vilket håll man är på väg och att göra rätt från början
sparar mycket pengar i slutändan – men när ska man göra vad?
• Hur kan organisationen ut, vem fattar besluten och var tas besluten?
• Var i processen är det viktigt att utformning av lokalerna och de
övriga krav som framtidens skola ställer synliggörs?
Lena Lundqvist
Verksamhetsutvecklingschef, Fastighetskontoret
Stockholms stad
Lena är verksamhetsutvecklingschef på fastighetskontoret i Stockholms
stad. Dessförinnan arbetade hon på Uppsala kommun där hon arbetade
fram en process för strategisk lokalresursförsörjning. Lena berättar om
processen och hur du kan organisera, leda och lägga upp din kommuns
arbete med strategisk lokalresursförsörjning. Om vikten av att tydliggöra
mandat, ansvar och befogenheter för alla inblandade och effektivt leda
gruppen för att ta rätt beslut om de framtida lokalbehoven.
PRAKTIKFALL

11:10 Så har vi tagit ett helhetsgrepp kring utveckling
av skolans verksamhet och lokaler för att nå en ökad
måluppfyllelse och en inkluderande skola
• Hur vi  har arbetat brett och tillsammans med programmet
“Framtidens skola” för att skapa en gemensam vision för skolan
och dess miljöer
• Hur skolverksamhet, utbildning, fastighet, arkitekt och entreprenörer
arbetar i nära samverkan för att bygga den skolmiljö som behövs
i framtiden
• Så har vi valt att utforma skolans inne- och utemiljö med
utgångspunkt för hur vi sedan vill arbeta i skolan
Ulf Månsson
Skolchef
Borlänge kommun

Anna Samulesson
Skolstrateg
Borlänge kommun

KEYNOTE SPEAKER

• Samhällstrender och teknik som påverkar elevers kunskapsinhämtning och lärarnas arbetssätt i skolan
• Vad får detta för konsekvenser för vår planering av skolans
fysiska miljö?
• Hur ska vi se på skolan kopplat till den moderna människans
beteenden, värderingar och informationsinhämtning?
• Trender och tendenser kring skolan och skolbyggnaden som en
öppen och utåtriktad skola mitt i samhället
Bo Dahlbom
Professor
IT-universitetet Göteborg
Bo är en inspirerande föreläsare, framtidsanalytiker och debattör,
bland annat inom skolområdet, och som har väckt många nya tankar
kring synen på framtidens skola och skolbyggnad. Han är också
professor vid IT-universitetet i Göteborg. Bo berättar om samhällstrender och teknik som påverkar hur eleverna tar till sig information
och kunskap, vad som motiverar dem och dess lärare och vilken roll
skolan och skolbyggnaden kommer att ha i framtiden. En öppen och
utåtriktad skola mitt i samhället. Ett samhälle där skolan inte längre i
första hand är en institution eller skolbyggnad och hur vi då ska se på
utformning av skolbyggnaden.
PRAKTIKFALL

14:00 Människan, ledarskapet och medarbetarskapet i
framtidens attraktiva, IT-baserade och elevaktiva skolor
• Hur ser framtidens pedagogik ut och vad ställer den för krav på
utformning av lokalen?
• Vilka behov gällande arbetssätt, teknik och arbetsmiljö behöver
uppfyllas för att  skapa en bra lärmiljö för eleverna och för att
attrahera de bästa pedagogerna?
• Skolan som samhällsresurs – erfarenheter från att planera och
forma ”Sveriges bästa skola”
Jan-Erik Andrén
Rektor
Sannerudsskolan, Kils kommun
Kils kommun har uppmärksammats för sitt koncept, ambition och
tillvägagångssätt vid ombyggnationen av Sannerudsskolan -”Sveriges
bästa skola” med modern lärmiljö, flexibla lokaler och skolan som
samhällsresurs. Jan-Erik är rektor på skolan och har varit med från
början och under byggnationen. Nu är verksamheten i gång på skolan
och Jan-Erik kommer att berätta om hela resan från koncept, planering och byggnation till hur man lägger upp arbetet i den nya skolan.

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

Borlänge har tagit fram en långsiktig plan avseende för- och grundskoleorganisationen fram till 2020. Ambitionen är att ha en helhetssyn 1-16 år och där en skola av hög kvalitet ska skapa förutsätt-
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Framtidens skol- och förskolemiljö 2014
Källa: LINK arkitektur AB

PRAKTIKFALL

Onsdagen 15 oktober 2014

15:20 Organisation, planering och kommunikation som
verktyg för att lösa en akut brist på förskoleplatser
• Hur vi arbetade med att lösa en akut brist på förskoleplatser
utifrån fokus på att inte tumma på kvaliteten
• Så samarbetade vi med förskolechefer och pedagoger för att
mobilsera resurser och hitta lösningar
• Att se värdet av bra pedagoger i tillfälliga förskolelokaler och hitta
belöningssystem som motiverar
• Hur vi på kort tid och utan bygglov skapade nya förskoleplatser
– exempel från utbyggnad av befintliga förskolor och plantförskolor
Andreas Norbrant		
Förskoledirektör
Malmö stad		

Ana-Maria Deliv
Kvalitets- och myndighetschef
Malmö stad

I början av 2014 saknades minst 500 förskoleplatser i Malmö stad.
Detta ledde till en mobilisering av resurser, effektivisering av processer
och olika insatser för att öka kapaciteten i befintliga förskolor. Andreas
och Ana-Maria kommer att berätta om hur kommunen arbetade för
att akut få fram platser, men utifrån ett tydligt fokus på att inte göra
avkall på kvaliteten. En utmaning som ställde samarbete och kommunikation på prov men där kommunen efter bara några månader hade
löst situationen.
PRAKTIKFALL

16:10 Hur Göteborgs stad formar framtidens utemiljöer
utifrån barnens behov och önskemål – att med små
medel åstadkomma mycket
• Hur vi utifrån barnperspektivet och på ett kostnadseffektivt sätt
har moderniserat stadens befintliga förskolegårdar
• Utemiljön som pedagogisk resurs i förskolan – vad ska förskolegården innehålla enligt läroplanen?
• Vad behöver gården för att barnens behov ska bli tillfredsställda?
Motorisk utveckling, sinnen, intellektuellt
• Hur vi har involverat barnen, föräldrarna och verksamheten så att
det har kunnat vara med och påverka utformningen av sin gård
Eva Cassel
Utvecklingsledare
Göteborgs stad

Mie Svennberg
Enhetschef Ung kultur
Göteborgs stad

I Göteborgs stad har man gjort en inventering och förbättring av
samtliga förskolegårdar utifrån en arbetsmodell där man från början
har involverat barn, föräldrarna och verksamheten. Eva och Mie
kommer att berätta om arbetsmodellen och vad de har vunnit
på att arbeta så nära barnens och verksamhetens behov samt
vinsterna av att jobba över förvaltningsgränser på kommunen. Du
får höra exempel på hur man har utformat förskolans utemiljöer
utifrån barnens önskemål och läroplanens riktlinjer.

17:00 Ordföranden sammanfattar konferensen första dag
17:10 Den första konferensdagen avslutas

Välkommen till cocktail!
Passa på att träffa och utbyta erfarenheter
med kollegor från hela landet!

08:30 Samling och morgonkaffe
09:00 Ordföranden inleder konferensens andra dag
PRAKTIKFALL

09:10 Kreativa lösningar för utveckling av gamla och
nya förskolor och skolor i en tid av expansion
• Hur vi har byggt upp en fungerande organisation för planeringen
av skol- och förskolelokaler
• Så arbetar vi med nulägesanalys och förankring av beslut kring
utveckling av pedagogiska lokaler
• Hur Järfälla kommun har hittat kreativa lösningar för att utveckla
gamla och nya förskolor och skolor
• Så arbetar vi för att nå målen om resultatförbättring, en kreativ
lärmiljö och långsiktig hållbarhet
Kah Slenning Carlstam
Barn- och
ungdomsdirektör
Järfälla kommun

Björn Sundberg
Kapacitets- och
investeringsansvarig
Järfälla kommun

Järfälla kommun växer med 1500 invånare per år och behovet
av fler platser inom skolan och förskolan är stort. Kah och Björn
kommer att berätta hur man under en period av kraftig expansión,
utreder, förankrar och verkställer utveckling av skol- och förskolelokaler med fokus på en god lär- och arbetsmiljö. Hur man jobbar
med beslutsproessen för att komma runt stuprör och långsamma
beslutsvägar och istället fokusera på lösningar.

10:10 Förmiddagskaffe
PRAKTIKFALL

10:40 Hållbar skolmiljö i Kungsbacka – erfarenheter av
planering och byggnation av en stor skola med höga
krav på energiförbrukning
• Sveriges största passivhusskola - att bygga en stor skola för
många elever och samtidigt uppnå passivhusstandard
• Så har vi arbetat aktivt med energifrågorna från början för att
skapa en attraktiv och funktionell skolmiljö och nå kraven på
energiförbrukning
• Utmaningar och möjligheter med passivhus – vad vi gjorde för att
skapa öppna och ljusa rum
• Exempel på nytänk från andra byggnationer såsom Svanenmärkt
passivhus förskola i Motala
Joakim Kaminsky
Arkitekt SAR/MSA
Kjellgren Kaminsky
Eksta, Kungsbacka kommuns bostadsbolag, bygger idag i princip alla
sina projekt med passivhusstandard. Det var därför naturligt att även
den nya Kollaskolan skulle byggas utifrån en hög miljömedvetenhet.
Den nya skolan kompletterar den befintliga Kollaskolan som byggdes år
2000 och ger plats till 700 elever från förskolan upp till 9:an inför skolstarten 2014.  Till skolan byggs också en fullskalig idrottshall. Joakim är
arkitekten bakom skolan och kommer att berätta om erfarenheterna av
att bygga en av Sveriges största passivhusskolor.

11:30 Lunch och nätverkande
ANMÄL DIG IDAG!
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Källa: LINK arkitektur AB

PRAKTIKFALL

12:30 Modern, flexibel och framtidsinriktade skolmiljö
i Täby
• Strategisk planering av skollokaler i en kommun med stark tillväxt
• Så har vi utformat vår verksamhetsplan för grundskolan i syfte att
skapa en modern skola och som är hållbar på lång sikt
• Hur vi har arbetat under beslutsprocessen för vår nya skola och
förskola

• Hur om- och tillbyggnationen av skolan skett successivt och i
dialog med verksamhet, arkitekt och entreprenörer för att vi
skulle bygga rätt från början
• Så har vi arbetat nära personal, elever och andra aktörer i
skapandet av en skola som kommunens landmärke och
“möjligheter med guldkant”
• Så har vi hittat smarta lösningar för ombyggnation när budgeten
är låg utan att göra avkall på en god arkitektur och lärmiljö
Charlotta Andersson
Arkitekt SAR/MSA
Sweco Architects

Gunilla Fredholm
Barn- och grundskolechef
Täby kommun
Täby kommun är en kommun som växer stadigt och som också
har en tydlig vilja att sasta på skolan och dess miljöer. Gunilla
berättar om om det strategiska arbetet med lokalplanering och
verksamhetsplanen för grundskolan. Du kommer att få höra om
Täby kommuns planering för att skapa en högkvalitativ skola  som
erbjuder en modern och framtidsinriktad skolmiljö och en flexibilitet i
lokalutformningen.
EXPERTFÖRELÄSNING

13:10 Framtidens lärmiljöer i kombinerad skola och
förskola – erfarenheter från utformningsprocessen av
den nya Brinkskolan

Peter Ström
Rektor
Ållebergsgymnasiet,
Falköpings kommun

Partnering, personligt engagemang och en levande dialog med
lärare och elever är framgångsreceptet för nya Ållebergsgymnasiet
i Falköping. Om- och tillbyggnationen av skolhuset från 1974 blev
nominerad till “Årets bygge 2014”. Peter och Charlotta berättar
om hur man utifrån en workshopbaserad arbetsmetod, så kallad
designdialog, har skapat delaktighet och fångat upp kunskap från
alla parter, något som bidragit till det lyckade resultatet. Hör om ett
byggprojekt där man gått från mögelskador till modern skolmiljö
inom de från början givna tids- och kostnadsmässiga ramarna.
DISKUSSION OCH ERFARENHETSUTBYTE	

• Från läroplan till rum – hur omsätter man läroplanens och
verksamhetens pedagogiska visioner till lokaler och hur det rent
tekniskt är möjligt att genomföra?
• Utifrån läroplanen – hur mycket bedömer vi att salarna kommer
att användas? Hur stora ska salarna vara?
• Om den nya grundskolan vill lämna de statiska klassrummen
för ökad öppenhet och flexibilitet – hur gör man då med buller
och akustik respektive ljus och belysning?
• Vilka är möjligheterna för samutnyttjande av skolans
undervisningssalar?

15:00 Hur nå en ökad effektivitet och måluppfyllelse
för skol- och förskolelokaler genom en bättre samsyn
kring pedagogik, ekonomi och teknik under projektet?

Caroline Csemiczky
Arkitekt SAR/MSA
LINK arkitektur

Under detta pass kommer vi att diskutera och utbyta erfarenheter
bland talare och deltagare kring hur vi kan skapa framtidens skolmiljöer som går i linje med kommunens övergripande mål respektive barnens och skolverksamhetens behov. Vi kommer också att
diskutera hur vi på bästa sätt kan samverka under planerings- och
byggprocessen för att uppnå detta.

Linus Sundin Eriksson
Civilingenjör arkitektur
LINK arkitektur

LINK arkitektur har ritat och utformat den nya F6 skolan och
förskolan, Brinkskolan i Täby som planeras att vara färdigbyggd
hösten 2015. Stort fokus har lagts på att skapa en ekonomiskt,
miljömässigt och social hållbar skola. Caroline berättar om utformningsprocessen och om den pedagogiska utredning som man har
gjort för att bestämma utformning och placering av salar kopplat
till läroplanen och hur man vill arbeta i skolan. Du kommer också
att få höra om lokalens utformning vad gäller flexibilitet där man har
skapat stora möjligheter för kommunen att anpassa lokalen utifrån
behoven på kort och lång sikt.

13:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL
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14:10 Så har Falköpings kommun lyckats med en
av Sveriges bästa om- och tillbyggnationer genom
engagemang och en tydlig dialogprocess för
samverkan

• Ållebergsgymnasiet – nominerad till det bästa byggsektorn
presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form

• Hur kan utbildning, fastighet, arkitekt, entreprenör och skolverksamhet samverka på bästa sätt för att bygga den skolmiljö
som vi behöver i framtiden?
• För vem skapar vi våra skolmiljöer?
• Att få valuta för pengarna – så bygger vi det verksamheten
behöver och som blir en bra och ändamålsenligt skolmiljö i
slutändan

15:50 Konferensen sammanfattas
16:00 Konferensen avslutas

Sagt om Framtidens skol- och förskolemiljöer
”Jag skulle rekommendera dessa två dagar”
”Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i verkligheten.
Många bra nya uppslag att ta med sig från dessa
två dagar”
”Bland det bästa jag har varit på”
De tre senaste konferenserna har fått 4,2 i snittbetyg.
Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5.
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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
Källa: LINK arkitektur AB

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.
Källa: LINK arkitektur AB

Under konferensen Framtidens skol- och
förskolemiljö får du:
• Öka dina kunskaper om hur du bygger upp en process och framgångsrika arbetssätt för
strategisk lokalresursplanering
• Inspiration till hur du når en ökad samordning internt för att hitta möjligheter till att utveckla din
kommuns skolor och möta ett förändrat lokalbehov
• Fördjupa dig i planering och utformning av framtidens skollokaler för att skapa attraktiva
lärmiljöer och lokaler som är flexibla och långsiktigt hållbara
• Uppdatera dig om fungerande metoder för samverkan och dialog under byggnation av skolor
för att nå målen kring ekonomi, teknik och pedagogik i projektet
• Ta del av erfarenheter av kreativa metoder för att modernisera befintliga skolor och dess
inne- och utemiljö
Arkitekt: Sweco Architects AB | Fotograf: Felix Gerlach

• Nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet
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Anmälan till: Framtidens skol- och förskolemiljö 2014
Tid & plats
Konferens 14-15 oktober 2014
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

Pris

99%

Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma
organisation som bokar plats samtidigt.
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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.

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 dröjsmålsränta 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 deltagarplats 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 avbokning 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 evenemang. 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 deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

PERIOD	

PRIS	ORDINARIE 	RABATT

Boka senast 12 september
Konferens

6.980 kr

8.480 kr

1.500 kr

Boka senast 3 oktober
Konferens

7.680 kr

8.480 kr

800 kr

Boka efter 3 oktober
Konferens

8.480 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

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 slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.
Kontaktamattias.halvarsson@par.se
hakan.bjorkholmen@par.se
berättar
han
mer.
Kontakta
såså
berättar
han
mer.
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