VÄLKOMNA TILL HÖSTENS
MESTA & BÄSTA FÖRETAGARTRÄFF!

#merföretagande

23 oktober 8-13 på OSD
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8.00 Morgonkaffe & registering

20
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8.30 Välkomna till #merföretagande
8.45 Beteendeförändring, digitalisering och nya affärsmodeller
Mia Forsgren, kommunikationschef Diös Föreläsning
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16
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GRATIS INSPIRATION, UTBILDNING,
företag
NÄTVERKANDE & LUNCH!
ar
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Mia delar med sig av sin gedigna kunskap och erfarenhet kring kommunikation och marknadsföring med fokus på
digitalt förändringsarbete. Som tidigare marketing director på Universal Music, har hon varit del av och drivit musikindustrins evolution inom digitalt ledarskap, hon har även arbetat som vd för Tre Kronor Media, drivit egen konsultbyrå
inom PR och kommunikation och varit vd för reklambyrån Ogilvy Destination.

9.40-11.20 Välj 2 av dessa 5 valbara pass
Ny finansieringslösning för företagare
Sofie Lundström, Toborrow

Techkärlek & den digitala världens möjligheter
Kajsa Lundborg

Toborrow är utmanaren som revolutionerar en stel
bransch genom ett nytt förenklat sätt för företag att skaffa
finansiering. Genom att klippa bort mellanhänderna och
låta företag låna direkt av varandra via en digitala
plattform skapas nya möjligheter!

Inspireras av techentusiasten Kajsa Lundborg, som trots
att hon bara är 24 år hunnit jobba som affärsutvecklare
på Spotify, hållit ett TED-talk i Almedalen, utsetts till en
av 101 supertalanger 2017 och dragit igång tre start-ups!

Sälj mer med digitala kanaler
Ulrica Hellström, Mulligan

Digitala medieval & uppföljning
Fredrik Smith, Koning&Smith

Hur kan du skapa kampanjer som lockar kunder att
handla av just dig? Hur beter sig kunder i en köpsituation och hur kan du utveckla dina kampanjer på ett
bättre sätt för att sälja mer med hjälp av digitala kanaler.

94% av dagens köpresor börjar på Google, så det gäller
att välja rätt kanaler! Med förändrade köpbeteenden
behöver företag lära sig hur de ska agera och vad som är
viktigt för att attrahera målgruppen i de digitala kanalerna.
Syftet? Att fånga kundens intressen och affären.

Seminarium

Föreläsning

Seminarium

Pitch takeoff
Kim Strömmer, Peak Region Science Park

Workshop

Din pitch ska vara en vass presentation som öppnar
dörrar till nya kontakter och hjälper din idé och ditt företag framåt! Var med på ett intensivt och roligt pass där
du lär dig mer om hur du på bästa sätt presentera något
inför en ny publik och hanterar feedback konstruktivt.

-

Seminarium

Anmäl dig här
senast 12/10

11.30 Varumärkesarbete i en digital verklighet
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Föreläsning
Ditt varumärke är vad dina kunder säger om dig! Boo, berättar och
ger tips om hur modernt varumärkesarbete går till.

12.00 Lunch och gemensam avslutnig
Arrangörer:

OBS! Anmäldan är bindande,
uteblivet deltagande faktureras 500 kr.

