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Framtidssäkra ditt företag!

Marknadens villkor ändras i snabb takt. Dagens kund har mer kunskap och 
större krav samt reagerar på andra marknadsföringssignaler än tidigare. 
Tekniken har förändrat konkurrenssituationen på många plan samt skapat 
nya regelverk. För att säkerställa sin position på marknaden måste företag 
kraftsamla.

KPMG och Setterwalls Advokatbyrå fokuserar på att hjälpa sina kunder att 
skapa starka och livskraftiga företag. I denna anda inbjuder vi dig till ett 
seminarium om hur du kan framtidssäkra ditt företag. 

Vi har bjudit in ett antal specialister inom företagsstrategiska områden. 
De kommer att ge dig inblick i den nya marknadens villkor och hur du 
ska agera för att vinna kundernas förtroende.

Program
• Inledning
Bengt Petersson, revisor, KPMG

• Undersökningar visar att de unga, generation Y, hellre kommer att välja/följa en chef, det vill säga en person, 
än ett specifikt företag! Vad kommer det att innebära för just ditt företag?
Marianne Nordmark, team- och ledarutvecklare, Nordmark Utveckling AB

• Hur hittar kunderna ditt företag på nätet? Hur ökar du företagets nätnärvaro? Hur skapar du bra innehåll för 
din webbplats? Hur skall företaget prioritera samt få resurserna att räcka till i det digitala medielandskapet?
Malin Friis-Liby, digital strateg, MFL Consulting

• Juridiska utmaningar i framtidens digitala företagsklimat – hur skyddar ni idéer, varumärken och kunder utan 
för stora risker?
Agnes Andersson Hammarstrand, advokat, Setterwalls Advokatbyrå

• WOM (word of mouth), engagemang, upplevelse, värderingar och dialog är några av nyckelorden i fram-
tidens marknadsföring. Hur kan ditt företag skapa dessa i er marknadskommunikation?
Maritta Arvidsson, marknadsföringsstrateg, Popup Marketing AB

• Hur ska framtidens säljare bete sig när kunderna vet mer? Från produktförsäljning till insiktsförsäljning.
Petter Ljungholm, sälj- och verksamhetsutvecklare, JELPA AB

Välkommen den 10 april 2014 kl 17-20 till KPMG, Norra Hamngatan 22

Vi bjuder på lättare förtäring.

O S A till elizabeth.peetso@kpmg.se senast den 31 mars. Begränsat antal platser.
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