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• Aktuella trender från Sverige och USA

• Framgångsrik kommunikation och varumärkesbyggande  
– konkreta tips!

• Genomgång av aktuella case och praxis inom varumärkesjuridiken

• Olika former av varumärkeskommunikation: Storytelling,  
Kriskommunikation, Historia, Podcast, Experiental marketing

• Praktikfall och erfarenheter från strategiskt varumärkesarbete

Grundare och arrangör Samarbetspartner Organisatör
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NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR DIG SOM ARBETAR MED VARUMÄRKEN!

S

A partner, not just a vendor.

Moderatorer
Mats Lundberg och Karin Crafoord, Groth & Co 



PROGRAM DEN 24 JANUARI 2019

08:30  REGISTRERING OCH MORGONKAFFE 

09:00  MODERATORERNA INLEDER  
 VARUMÄRKESDAGEN 

Mats Lundberg 
vd 
Groth & Co
 

Karin Crafoord  
Partner och processjurist 
Groth & Co  

09:10  LISEBERG - FRÅN ÅKATTRAKTION TILL  
 UPPLEVELSEPLATS

Robert Arvidsson, marknadschef, Liseberg 

• Lisebergs förändringsresa - bevara, förstärka och utveckla  
 varumärket

• Ökad affärsnytta som upplevelseplats

• Hur hanteras det legala perspektivet med IP-rättigheter  
 och partnerskap?

Robert har lång erfarenhet inom såväl detaljhandeln som 
servicebranschen med bakgrund från Team Sportia, Bokia 
och det norska flygbolaget Wideröe. 

09:40  DIGITAL AND MARKETING TRENDS FROM A LAW  
 PERSPECTIVE 

Paul D. McGrady, Partner, Winston & Strawn LLP 

• Digital Printing and ”world of stuff” what the Internet did  
 to the world of content – and how to begin building your  
 defenses now?

• Plain packaging/Brand restrictions – the global battle we  
 are losing, the consequences, and how to turn it around  
 by not writing a bunch of papers and articles.

Paul is based in Chicago and works with clients in the 
adoption, prosecution, licensing, and enforcement of 
trademarks in the United States and throughout the world. 

10:10 KRISHANTERING BAKOM RUBRIKERNA - ATT  
 SKYDDA ETT VARUMÄRKE I MEDIESTORM

Hampus Knutsson, fd. kommunikationschef, Moderaterna, idag 
seniorkonsult på kommunikationsbyrån Prime

• Hur hanteras varumärket när det blåser upp till  
 mediestorm eller under brinnande valrörelse?

• Så skyddar du varumärket och bygger förtroende fast det  
 blåser

Hampus har stor erfarenhet av ämnet både från sin 
tid som kommunikationschef på Stampen under 
företagets rekonstruktion samt under sina två år som 
kommunikationschef för Moderaterna. Han har även haft 
uppdraget som presschef för McDonald´s Sverige. 

10:40  FÖRMIDDAGSKAFFE OCH BESÖK HOS  
 UTSTÄLLARNA 

11:10 THE SUCCESS STORY OF EPIDEMIC SOUND  
 - THE JOURNEY OF A GREAT TUNE

Oscar ”Pigge” Höglund, Co-founder och CEO på Epidemic Sound 

Oscar will take us through how Epidemic Sound one of the 
best-kept secret in Stockholm works with their branding.

Oscar has led the company to be one of the hottest startups 
to come out of the Nordic tech hub according to Wired. 
Epidemic Sound is a music company soundtracking the new 
generation of online creators. With half a million subscribers 
and a library of more than 180 music genres, the business is 
looking to disrupt the music industry.

11:40  COOP - RENODLING GER PLATS FÖR  
 HUVUDVARUMÄRKET 

Pia Carlsson Thörnqvist, varumärkes- och organisationschef, 
Kooperativa Förbundet (KF) Ekonomisk förening 

• Vårt strategiarbete för att renodla och fokusera på  
 dagligvaruhandeln

• Så har vi tagit fram en styrmodell för att stärka såväl  
 varumärkesportfölj som huvudvarumärke

Pia ansvarar för organisationsfrågor, utvecklingsprocesser 
samt det legala och ekonomiska ägandet av KFs 
varumärkesportfölj.

12:10  UTDELNING AV SIGNUMPRISET FÖR BÄSTA  
 NORDISKA VARUMÄRKESVÅRD

Signumpriset delas ut för 25:e gången till det nordiska företag 
som arbetat skickligt med långsiktig vård av sitt varumärke  
– både ur ett kommunikativt och ett juridiskt perspektiv.
Ulf Bernitz, professor i europeisk  
intergrationsrätt vid Stockholms  
universitet tillika ordförande i juryn

Christer Löfgren, chefredaktör  
på tidningen BrandNews tillika  
sekreterare i juryn

12:30  LUNCH OCH BESÖK HOS UTSTÄLLARNA 

PANELDISKUSSION 

13:30  HISTORY MARKETING – SÅ KAN FÖRETAG AKTIVT  
 ANVÄNDA SIN HISTORIA I MARKNADSFÖRINGEN

Företagshistoria kan användas på många sätt i varumärkes-
byggandet. Representanter från företag med lång historia 
berättar om hur de jobbar med denna kopplat till sina 
respektive varumärken. 
Paneldiskussionen leds av: Anders Sjöman, kommunikationschef,  
Centrum för Näringslivshistoria 
Representanter i paneldiskussionen:

Niklas Carlsson, 
kommunikationschef,  
Clas Ohlson

Robert Arvidsson, 
marknadschef,  
Liseberg

Lovisa Kragerud, arkivarie 
& Chief Storyteller,  
The Absolut Company 

Viktor Backemar, 
marknadschef,  
Groth & Co

14:00 TRANSFORMATIONEN AV INDISKA – FRÅN KRIS  
 TILL FRAMGÅNG 

Karin Lindahl, CEO, Indiska 

• Hur transformerar man ett redan omtyckt varumärke som  
 har gått igenom en kris?

• Så moderniserar vi varumärket utan att det tappar sin själ

• Tydlig sortimentsvision - rötter i färger och koppling till  
 Indien men med en skandinavisk touch

Karin är VD och ägare sedan 2017 till Indiska som öppnade 
sin första butik redan 1901.

14:30  MISSING PEOPLE - OM TROVÄRDIGHET OCH  
 RENOMMÉSNYLTNING

Magnus Idebro, ordförande, Missing People

Missing People Sweden grundades i Göteborg 2012 efter att 
flera personer hade samlats för att hjälpa till i sökandet efter 
två försvunna personer. Magnus berättar under passet om 
deras framgångsresa, men också om utmaningen att behålla 
trovärdigheten i sitt varumärke efter renommésnyltning och 
bedrägerier.

15:00 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH BESÖK HOS  
 UTSTÄLLARNA 

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

S



Anmäl dig på varumarkesdagen.se

POOL A – JURIDIK
Moderator: Niklas Sandell, jurist, Groth & Co

 15:30 UPPHOVSRÄTTENS PÅFRESTNINGAR PÅ DEN  
 DIGITALA UTVECKLINGEN

Sanna Wolk, professor i immaterialrätt och ordförande för IMK, 
Uppsala universitet

Intrång i upphovsrätten har blivit vardagsmat. Samtidigt 
har vi ett system som stoppar den digitala utvecklingen, 
som håller på att ge upphovsrätten ett dåligt namn. Sanna 
belyser under passet vart marknaden är på väg och vilket 
ansvar upphovsrättsinnehavarna och domstolarna har inom 
utvecklingen av upphovsrätten. 

Sanna skriver regelbundet artiklar och böcker inom 
sitt forskningsområde samt arbetar aktivt i olika 
immaterialrättsliga föreningar. Hon grundade under 2012 
också Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och 
Konkurrensrätt (IMK).

 16:10 AKTUELLA CASE OCH PRAXIS INOM  
 VARUMÄRKESJURIDIKEN

Niklas Sandell, jurist, Groth & Co 
• Genomgång av ny praxis och intressanta rättsfall från 2018
• Avgöranden från PRV, PMD och PMÖD
• Utveckling inom EU-praxis och dess påverkan på svensk rätt

Niklas är specialiserad på varumärkesrätt men är även 
verksam inom övriga immaterialrättsområden som 
upphovsrätt, patent, design, domännamn, samt IT-rätt. Han 
arbetar även med närliggande frågor som marknadsrätt, 
avtalsrätt och skydd för företagshemligheter. 

POOL B – BRANDING
 Moderator: Viktor Backemar, marknadschef, Groth & Co

 15:30  ABSOLUT. FRÅN RECEPT TILL KONCEPT 
 - ATT BYGGA FRAMGÅNG MED STORYTELLING

Lovisa Kragerud, arkivarie & Chief Storyteller, The Absolut 
Company 

• Så möjliggör vår historia utvecklingen av storytelling för  
 att bygga ett framgångsrikt varumärke

• Arkivariens roll för det interna samarbetet med våra  
 marknadsförare, produktutvecklare och sensoriker 
The Absolut Company har det globala ansvaret för 
produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av 
bland annat Absolut Vodka. Lovisas arbete som arkivarie 
möjliggör för företaget att kunna tillgodogöra sig mycket av 
deras historia som används i  varumärket. 

 16:00 SÅ LYCKAS DU MED EXPERIENTAL MARKETING
Paul Little, Creative Director, JCP

• Att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som  
 involverar både varumärket och individen

• Hur skapar du en helhetsupplevelse med Experiental  
 marknadsföring som gör att målgruppen minns  
 varumärket?

• Ta del av olika framgångsrika case från till exempel Volvo

Paul har lång erfarenhet av varumärkesbyggande och har 
arbetat under flera år i London på olika digitalbyråer.

 16:30  HUR SKAPAR DU EN AFFÄRSMÄSSIG PODCAST- 
 STRATEGI I PRAKTIKEN?

Lars Carlén, podcastproducent och podcaststrateg, Tonträff 
• Tre avgörande faktorer vid starten
• Tre effekter som poddar ger varumärken
• Den främsta nyckeln för framgång med podcast

Lars är grundare av produktionsbolaget Tonträff och i  
arbetet med att producera poddar som exempelvis 
Värmländska smaker, har han även nytta av sin mångåriga 
erfarenhet som journalist.

POOL C – DIGITALA STRATEGIER 
Moderator: Karin Crafoord, partner och processjurist,  
Groth & Co

 15:30 INTERNET ENFORCEMENT AFTER GDPR  
 – AN AMERICAN PERSPECTIVE

Paul D. McGrady, Partner, Winston & Strawn LLP 

How GDPR affects demand letters, take down requests 
to hosts and registrars, UDRP proceedings, and litigation 
alternatives in US courts (and how to access those courts).

Paul works with clients in the adoption, prosecution, 
licensing, and enforcement of trademarks in the United 
States and throughout the world.

  16:10  JURIDIKEN OCH INFLUENCER MARKETING  
 – VAD GÄLLER EGENTLIGEN?

Karin Crafoord, Partner och processjurist, Groth & Co 

Att marknadsföra sina produkter och tjänster genom profiler 
på sociala medier, s.k. “Influencers”, är idag väldigt vanligt. 
Men hur gör man för att hamna på rätt sida av lagen?

• Var går gränsen mellan reklam och information? 

• Hur ska en annons hos en Influencer märkas ut? 

• Vilka skyldigheter har du som annonsör?

• Kommentarer kring Kissie-domen

Karin är specialiserad på tvistlösning och processer inom 
bland annat immaterialrätt (varumärken, patent, design 
och upphovsrätt) samt media- och marknadsrätt. Hon 
har uppträtt som ombud i ett stort antal svenska och 
internationella processer i både domstol och skiljeförfaranden 
och hennes erfarenhet inkluderar tvistlösning inom många 
olika branscher. 

AVSLUTNINGSTALARE

16:50 FRAMGÅNGSRIK KOMMUNIKATION OCH  
 VARUMÄRKESBYGGANDE – KONKRETA VERKTYG!

Niklas Bergh, kommunikation- och varumärkesspecialist

Niklas har arbetat med kommunikation i olika former i över 
20 år. Senast var han med och startade succéföretaget 
Zound Industries med varumärken som Urbanears och 
Marshall Headphones som de tog från ingenting till en halv 
miljard i omsättning och distribution i över 100 länder. Där 
drev Niklas kommunikation och utvecklingen av varumärken 
som Urbanears och Marshall i rollen som creative 
director. Han är numera frilans och hjälper företag med 
kommunikation och varumärkesbyggande, föreläser samt 
driver egna projekt. Niklas föreläser med en unik blandning 
av humor och kunskap. 

17:20  VARUMÄRKESDAGEN SAMMANFATTAS OCH  
 AVSLUTAS MED MINGEL, VIN OCH TILLTUGG

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

18:30  MIDDAG PÅ RESTAURANG ERIKS GONDOLEN
Gemensam avfärd till restaurangen för middag och fortsatt 
nätverkande. OBS! Separat bokningsbar med begränsat antal 
platser. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fulltecknad.

VÄLJ MELLAN POOL A, B OCH C



FÖRDJUPNINGSPASS 3

HISTORY MARKETING - SÅ KAN DU SJÄLV JOBBA MED DITT FÖRETAGS HISTORIA
Varje företag har en historia som är unik och som ingen annan kan kopiera. Det gäller oavsett hur gammalt företaget är. Det är en resurs 
för marknadsföring och kommunikation – som alldeles för få företag utnyttjar. Vilket är märkligt när vi alla strävar efter att berätta 
autentiska historier, oavsett om vi gör det för medarbetare, partners eller kunder. Men det växande området History Marketing, eller när 
företag aktivt använder sin egen autentiska berättelse, vinner mark. 

I det här fördjupningspasset ger Anders Sjöman konkreta tips och råd om hur man kan arbeta med History Marketing – med många 
exempel på hur andra företag har gjort, både från Sverige och utlandet, såväl B2C som B2B.

Fördjupningspasset leds av:

Anders Sjöman 
kommunikationschef 
Centrum för Näringslivshistoria 

FÖRDJUPNINGSPASS 2
SKAPA PODCAST FÖR ERT VARUMÄRKE – SÅ LYCKAS DU MED INNEHÅLL OCH SPRIDNING
Allt fler lyssnar allt mer på poddar. Många influencers och organisationer har startat en podd och ännu fler funderar på att göra det. 
Ungefär halva arbetet handlar om att kontinuerligt skapa ett innehåll som den specifika publiken uppskattar och får nytta av. Men mer 
än hälften av arbetet med podden handlar om något annat – nämligen att få den potentiella publiken att känna till den och välja att bli 
återkommande lyssnare. Vi kommer under fördjupningspasset bland annat gå igenom konkreta frågeställningar som vad som är lagom 
längd på poddavsnitt, vilka fällor du bör se upp för och vilka kompetenser som behövs för att skapa och sprida en intressant podd. 
Dessutom kommer vi även lite kort gå igenom konsten att välja rätt utrustning.  

Fördjupningspasset leds av:

Lars Carlén 
podcastproducent och podcaststrateg 
Tonträff

FÖRDJUPNINGSPASS 1
UTVECKLING INOM VARUMÄRKESJURIDIKEN 
Varumärkesjuridiken utvecklas både materiellt och avseende förfaranden vid domstolar och myndigheter. Påverkan utifrån från EU och 
inifrån i och med ny lagstiftning innebär att varumärkesrätten och immaterialrätten som områden genomgår en intressant utveckling. 
Under detta fördjupningspass kommer vi att behandla nya trender, praxis, förfaranden och andra relevanta frågor som uppkommit under 
det senaste året. 

• Nya varumärkeslagen – vad innebär förändringarna? 

• Praxisgenomgång av avgöranden från PRV, PMD och PMÖD 
 o Särskiljningsförmåga 
 o Förväxlingsbarhet 
 o Ond tro 

• EU-rättens betydelse för nationell varumärkesrätt 
 o Direktivkonform tolkning 
 o Betydelsen av EU-praxis 
 o Begäran om förhandsavgöranden från EU-domstolen 

Fördjupningspasset leds av:

Karin Crafoord, Partner och processjurist, Groth & Co. Karin är specialiserad på tvistlösning och processer inom bland annat 
immaterialrätt (varumärken, patent, design och upphovsrätt) samt media- och marknadsrätt. Hon har uppträtt som ombud i ett stort 
antal svenska och internationella processer i både domstol och skiljeförfaranden och hennes erfarenhet inkluderar tvistlösning inom 
många olika branscher.

Niklas Sandell, jurist, Groth & Co. Niklas är specialiserad på varumärkesrätt men är även verksam inom övriga immaterialrättsområden 
som upphovsrätt, design, domännamn samt IT-rätt. Han arbetar även med närliggande frågor som marknadsrätt, avtalsrätt och skydd 
för företagshemligheter.

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

FÖRDJUPNINGSPASS DEN 25 JANUARI 2019

HÅLLTIDER FÖR FÖRDJUPNINGSPASS

08:30  Registrering och morgonkaffe

09:00  Fördjupningspasset inleds

10:30  Förmiddagskaffe

12:00  Fördjupningspasset avslutas

SPONSRING & UTSTÄLLNING

Varumärkesdagen® är Nordens största mötesplats för dig som arbetar med varumärken och 
arrangeras som en årlig seminariedag i Stockholm. På Varumärkesdagen får du insikter och 
kunskaper, lär av andra företag och ges möjlighet att nätverka med andra aktörer. Intressanta 
presentationer varvas med spännande paneldiskussioner och djuplodade analyser. Talarna  
kommer från såväl industri och näringsliv som ombudssidan och myndigheter. 

Är du intresserad av att vara sponsor eller utställare?  
Vänligen kontakta Lena Fredriksson, Groth & Co, på 08-729 91 15 eller lena.fredriksson@groth.eu 



Inspiration, kunskap och trender  
– både från Sverige och internationellt!
För 28:e året i rad har vi glädjen att bjuda in till Nordens största mötesplats för dig som jobbar med 
varumärken. På Varumärkesdagen samlas en rad olika yrkesgrupper för att fördjupa sina kunskaper 
och utbyta erfarenheter. I år får du som deltagare ta del av aktuella trender från både Sverige och 
USA. Du kan också förvänta dig en rad praktiska tips i form av praktikfall och erfarenheter. 

På Varumärkesdagen 2019 pratar erfarna experter om olika former av varumärkeskommunikation 
som Storytelling, kriskommunikation, historia, Podcast, Experiental marketing, men också om 
aktuella case och praxis inom varumärkesjuridiken samt upphovsrättens påfrestningar på den 
digitala utvecklingen.

Under en inspirerande heldag får du lyssna till en professor, flera jurister, en arkivarie, många 
marknadschefer, entreprenörer och VDs, en podcastexpert, en PR-konsult och en amerikan. Vi 
avslutar dagen med att låta Niklas Bergh dela med sig av 20 års erfarenhet av kommunikation 
som bland annat innefattar att han var med och startade succéföretaget Zound Industries med 
varumärken som Urbanears och Marshall Headphones.

Varmt välkommen i januari!

Mats Lundberg 
Groth & Co

Karin Crafoord 
Groth & Co

Stefan Broman 
Insight Events Sweden   
 

VÄLKOMMEN TILL VARUMÄRKESDAGEN 2019!

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

Groth & Co erbjuder affärsmässig rådgivning kring immaterialrätt. 
Vi har experter inom patent, varumärken, design, domännamn, 
upphovsrätt, tvist & process, bevakning, namnskapande med mera. 
Med vår erfarenhet och expertkompetens i kombination med kunskap 
om kundens affär integrerar vi immaterialrätten som en naturlig del i 
kundens verksamhet. 

Grundare och arrangör av PATENTDAGEN® och VARUMÄRKESDAGEN®

Medarrangör Samarbetspartner

A partner, not just a vendor.
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Returadress: Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte för Insight Events 
Sweden och Insight Events Denmark enligt dataskyddsförordningens regler. Uppdaterad information om behandling av personuppgifter finns på www.insightevents.se/
integritetspolicy. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen kontakta Database Manager, Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm. 
E-post: databas@insightevents.se • Personuppgiftsansvarig är Insight Events Sweden.

OM INSIGHT EVENTS SWEDEN 
Under företagsnamnen IBC Euroforum och Informa IBC Sweden har 
vi sedan 1994 genomfört mässor, konferenser, kurser och utbildning-
ar på den svenska marknaden. I oktober 2015 ändrade vi företags-
struktur och vårt nya namn är Insight Events Sweden, ett företags-
namn som bättre speglar våra tjänster och produkter. Förändringen 
har gjort det möjligt för oss att ytterligare fördjupa vårt kundfokus 
genom ökad flexibilitet och modernitet. Genom våra produkter 
erbjuder vi våra kunder nya insikter och kunskap 
kombinerat med forum för ömsesidigt utbyte och 
nätverkande. Läs mer på www.insightevents.se

NÄTVERKANDE
 
Varumärkesdagen på LinkedIn 
 
 
Följ oss på Twitter!  
Ta del av senaste nytt och ställ frågor till oss!  
@InsightEventsSE 
#varumarkesdagen

 

 

ANMÄL DIG REDAN IDAG!
www.varumarkesdagen.se
Tfn 08 587 662 00
E-post info@insightevents.se

Priserna är exklusive moms och inkluderar digital dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan 
konferensen via e-post och via vår hemsida www.varumarkesdagen.se
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen 
och bekräftas via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar före första konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 
14 dagar före och 100% om avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats 
till en kollega. 

Boka tidigt erbjudandet gäller endast deltagare på konferens eller konferens + fördjupningspass. Rabatten kan ej kombineras med andra  
erbjudanden och gäller ej medföljande deltagare eller vid bokning av ett separat fördjupningspass. 

TID, PLATS OCH PRIS
Stockholm

Konferens torsdag 24 januari 2019

Fördjupningspass 25 januari

PRIS  DELTAGARE 1  MEDFÖLJANDE 

Konferens                                                                 7.490 kr                                         5.490 kr

Konferens + 1 fördjupningspass 9.680 kr 6.990 kr

Fördjupningspass 3.690 kr  2.790 kr

Middag 750 kr 750 kr

Endast dokumentation 2.990 kr 2.990 kr

Boka tidigt lönar 
sig! Anmäl dig till 

konferensen innan  
den 21 november och 

spara 800 kr!


