Sida 1 av 2

Helsingborg den 10 november
Plats: Elite Hotel Marina Plaza
Adress: Kungstorget 6 - här parkerar du när du ska till seminariet
Anmäl dig här!
För mer information kontakta Gunilla Martinsson, 0431-41 81 21,
gunilla.martinsson@konsult.lrf.se

Programmet för dagen:
09:30

Samling med kaffe

10:00

LRF Konsults vd, Peter Hagström,
hälsar välkommen

10:10

Gör rätt och få tid över
- bygg ett riktigt starkt varumärke och bli en mästerlig kommunikatör
Göran Adlén, trendforskare och inspiratör
Vi lever i en värld där varumärkena betyder mer
och mer. Många försöker att bygga starka
varumärken, men få lyckas. Vad bör du tänka på
för att lyckas? Och vad bör du undvika? Göran ger
dig goda råd och tips på hur du ska bli en mästerlig
kommunikatör.

11:00

Tid, stress och press
Margareta Ivarsson, framtidsutvecklare
Att navigera i en föränderlig värld betyder att
anpassa kartan efter verkligheten. Du kan inte
stoppa utvecklingen - bara hindra dig själv att
deltaga. Margareta Ivarsson berättar under det här
passet om hur du hittar inspirationen och undviker
att fall in i "stressmönstret".
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12:00

Lunch

13:00

Gör rätt och få tid över
- lär dig förstå dina kunder
Göran Adlén
Medelsvensson är död. Det finns inga riktigt trogna och lojala
kunder längre. Det gäller att förstå vem som är kund, vem som tar
besluten och inte minst hur man ska göra för att nå fram till de olika
kundgrupperna.

13:40

Gör rätt
- plocka pengar ur företaget på bästa sätt
Urban Rydin, skattejurist, LRF Konsult
Urban Rydin är juris doktor och skatteansvarig på
LRF Konsult. Han har deltagit i statliga utredningar
som t.ex. förenklingsutredningen och 3:12reglerna. Vill du ha konkreta exempel och goda råd
som ger dig mer pengar över så kommer du att
uppskatta den här föreläsningen.

Gör rätt
- skriv avtal i god tid
Magnus Hallenborg, jurist, LRF Konsult
Magnus Hallenborg i Helsingborg är jurist på LRF konsult Juridiska
Byrån och berättar om hur du undviker kostsamma och
tidskrävande fallgropar genom att komma överens med dina
kompanjoner innan det är för sent.
14:30

Kaffe

15:00

Gör rätt och få tid över
- bli älskad av dina kunder
Göran Adlén
Under detta pass får du lära dig att det är mod, passion och en
förmåga att få saker att hända som avgör om du ska lyckas eller ej.
Det finns inga mirakelmediciner. Det är dom som använder sitt
sunda förnuft och gör rätt saker direkt som blir vinnarna i framtiden.

15:50

Peter Hagström, vd LRF Konsult, avrundar seminariet
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