KONFERENS
STOCKHOLM
23 JANUARI 2020
#VARUMARKESDAGEN
NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR DIG SOM ARBETAR MED VARUMÄRKEN!

• Modernt varumärkesskydd för en digital värld
• Varumärkesresa i 200-miljardersklassen

S

• Aktuella trender från Sverige, EU och USA
• Vad gör copycats så framgångsrika?
• Den kommersiella juristens arbete – strategi och utmaningar
• Panel: Skammens tid är nu!
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Mikael Åbom, Fonus
Magnus Henning, Groth & Co
Claes Granmar, Stockholms universitet
Katarina Graffman, Inculture

Moderatorer

Samarbetspartner:

Jacob Östberg, Stockholms universitet
Ulf Bernitz, Stockholms universitet
Christer Löfgren, BrandNews

Mats Lundberg och Karin Crafoord,
Groth & Co

Grundare och arrangör

Medarrangör:

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

Organisatör

PROGRAM DEN 23 JANUARI 2020
08:30

REGISTRERING OCH MORGONKAFFE

09:00

MODERATORERNA INLEDER VARUMÄRKESDAGEN
Mats Lundberg,
vd, Groth & Co

09:10

		

•

Ökar polariseringen? Behöver bilden nyanseras och
hur ska man agera affärsstrategiskt, marknads- och
varumärkesstrategiskt?

		

•

Är det bättre att vara tyst eller hur ska företag agera
– ägnar företagen sig åt greenwashing?

Karin Crafoord,
partner och processjurist,
Groth & Co

SKAM OCH GREENWASHING – ÄR DET SLUT PÅ DET
”ROLIGA” I VARUMÄRKESKOMMUNIKATIONEN?
Att alltid vilja ha mer och ändå drömma om att äga
mindre. Hur går det ihop? Hur kan företag hitta sätt
att fortsätta vara relevanta i en snabbt föränderlig
konsumtionskultur? Vad är det för trender och
tendenser som kommer att påverka och förändra
varumärkesbyggandet?
Katarina Graffman, doktor i antropologi, Inculture, och
Jacob Östberg, professor i reklam och PR, Stockholms
universitet. De har tillsammans skrivit böckerna Vi är vad
vi köper – konsumtionskulturen är här för att stanna (2018)
och snart kommer På spaning mot den tid som… kommer –
Bubblor, skam och andra fenomen (2020, tillsammans med
Emma Lindblad)

09:40

HUR TAR MAN FRAM ETT NAMN OCH
VARUMÄRKE PÅ ETT AV SVERIGES STÖRSTA

11:40

•

Essitys varumärkesresa – från SCA till ett ledande
hygien- och hälsobolag i 200-miljardersklassen

		

•

Hur skyddar man ett varumärke på över 100 marknader?

		

•

Hur ser briefen till byrån ut?

		

•

Hur kommunicerar och aktiverar man varumärket mot
flera målgrupper på flera marknader?

		

•

KOMMERSIELLA BOLAGSJURISTEN
		

•

Att bygga varumärkesstrategi tillsammans med
marknadsavdelningen

		

•

Styrkan i att bygga varumärkesrättslig kompetens
in-house

		

•

Omvärldsbevakning – approach till intrång,
förlikningar och medgivanden

		

•

Erfarenheter och lärdomar – hur arbetar vi idag när
ett nytt varumärke tas fram?

Nahir Aslan,
Communications
Manager, JTI

		

•

Why is similarity not always liked by consumers? How
can we explain consumers’ evaluation of copycats?
Can trademark lawyers predict how consumers
evaluate copycats?

		

•

How similarity is perceived by consumers and under
which circumstances it is liked and when it is not

		

•

Findings showing that consumers may behave
differently than trademark lawyers expect
Femke van Horen is an Associate Professor at the
Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands

12:10

UTDELNING AV SIGNUMPRISET FÖR BÄSTA
NORDISKA VARUMÄRKESVÅRD
Signumpriset delas ut för 26: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

Och hur mäter och följer man upp effekten av arbetet?

STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR DEN

Patrik Hildingsson,
Vice President
Communication & Public
Affairs, Swedish Match

A CONSUMER PERSPECTIVE

S

Christer Löfgren, chefredaktör
på tidningen BrandNews, tillika
sekreterare i juryn

Gabriella Ekelund, varumärkeschef, Essity

10:10

Patrik Furuhagen,
marknadschef,
Norwegian

WHAT MAKES COPYCATS SUCCESSFUL?

BOLAG – PÅ REKORDTID?
		

Hans Uhrus,
kommunikationsdirektör,
LeoVegas

12:30

LUNCH OCH BESÖK HOS UTSTÄLLARNA

13:30

TRADEMARK TRENDS AND DEVELOPMENTS
FROM THE U.S.

		

•

The USPTO Post Registration Proof of Use Audit
Program – outcomes and reflections

		

•

The new Requirement for Representation by U.S.
Counsel as of 2019

		

•

Other Issues and USPTO Trends
Robert J. Kenney, Partner, Birch, Stewart, Kolasch & Birch LLP

Mikaela Mars, General Counsel, Vitamin Well-koncernen

14:00
10:40

KAFFE OCH BESÖK HOS UTSTÄLLARNA

TILL ATT SKYDDA HELA VÄRLDEN
		

•

Att utmana en traditionell bransch med innovation och
rätt kommunikation

		

•

ARBETET

Att gå från ”lokalt till globalt” företag. Att fylla
varumärket med rätt egenskaper och hur arbetet
förändrats i takt med stark tillväxt och nya kunder

		

•

Flyg-skam, kött-skam, tobak-skam och klimat-skam
– vad är det tecken på? Hur viktigt blir det att fylla
varumärket med rätt kultur och värderingar?

Att hantera motstånd och misstro samt att förmedla
kärnvärden till användarna

		

•

Varumärkesskydd, intrång och design – förberedelser
och kontinuerligt arbete för framtiden

PANELDISKUSSION:
11:10

SKAMMENS TID ÄR NU! ATT HANTERA DEN
ÖKANDE POLARISERINGEN I VARUMÄRKES-

		

		

•

•

ATT GÅ FRÅN ATT SKYDDA HIPPA INNERSTADSBOR

Hur ska företagen tänka strategiskt och agera i tider
när allt fler har starka åsikter och allt fler beteenden
skuldbeläggs?

Anna Katarina Skogh, marknadschef, Hövding

14:30

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

KAFFE OCH BESÖK HOS UTSTÄLLARNA

VÄLJ MELLAN POOL A, B OCH C

POOL A – PRAXIS

POOL C - DIGITAL JURIDIK

Moderator: Karin Crafoord, jurist, Groth & Co

Moderator: Carl Wendt, jurist, Groth & Co

15:00

TRADEMARK PRACTICE AND RECENT CASES
FROM THE U.S.

15:00

MODERNT VARUMÄRKESSKYDD – AFFÄRSDRIVNA
STRATEGIER FÖR EN DIGITAL VÄRLD

		

•

Recent U.S. Trademark Developments and Cases

		

•

		

•

U.S. Trademark Prosecution Practice Tips

Vikten av e-handel och digital marknadsföring för
global expansion

		

•

Tips for Choosing Marks that Are Available for Use and
Registration

		

•

Utmaningen med piratkopierade produkter på
elektroniska marknadsplatser och andra plattformar

		

•

Moderna strategier för att hantera digitala intrång

		

•

Integrering mellan moderna och klassiska
IP-strategier

		

•

Framtida utvecklingstendenser

Robert J. Kenney, Partner, Birch, Stewart, Kolasch & Birch LLP

15:45

PRAXIS OCH UTVECKLING INOM VARUMÄRKES-

Måns Sjöstrand, Global Head of IP & Brand Protection,
Daniel Wellington

JURIDIKEN I SVERIGE OCH EU
		

•

Genomgång av ny praxis och intressanta rättsfall från
2019

		

•

Aktuellt från Sverige och EU

		

•

De nya formerna av registrerbara varumärken
– vad har hänt?
Magnus Henning, jurist, Groth & Co

15:45

PLATTFORMAR OCH IMMATERIALRÄTT – VAD
HAR FACEBOOK, INSTAGRAM OCH ANDRA FÖR
ANSVAR?

		

•

Plattformars ansvar att förhindra varumärkesintrång

		

•

Plattformars ansvar att förhindra upphovsrättsintrång

		

•

POOL B – BRANDING

Plattformar och business-to-business
Claes Granmar, docent i europarätt, Stockholms universitet

Moderator: Viktor Backemar, marknadschef, Groth & Co

15:00

SWISH - PÅ GOD VÄG ATT BLI ETT NATURLIGT
BETALSÄTT I ALLA LÄGEN

		

•

Resan från att vidareutveckla Swish; från en P2P-tjänst
till ett föredraget betalsätt i flera situationer

		

•

Swish har på några år växt till mer än sju miljoner
användare bara i Sverige – vad är nästa steg?

		

•

Hur driver man varumärket framåt när användarna är
ambassadörer och bärare av det?

		

•

Hur arbetar Swish med bankerna som har
kundrelationen och som bär ut erbjudandet till
marknaden?

		

•

Digital tjänst – vilka är möjligheterna och riskerna?

16:30

AVSLUTNINGSTALARE
16:40

VAD ÄR MIN KÄRLEK VÄRD? OM HUR
AIK FOTBOLL ARBETAR MED ETT VÄRDEDRIVET
VARUMÄRKESARBETE

		

•

Hur bygger man ett varumärke med supportrar som
inte vill vara kunder?

		

•

Vilka värden lägger sponsorer in i ett modernt
idrottsvarumärke?

		

•

Hur undviker man att ta sin ”kund” för given när de
aldrig kommer att byta ut dig?

		

•

BLI ETT BANBRYTANDE VARUMÄRKE
Viggo Cavling har arbetat inom mediebranschen
sedan mitten av 1990-talet. Mellan 2004 och 2011
var han chefredaktör för tidningen Resumé. Idag är
Viggo chefredaktör för Travel News, där han bland
annat driver en podcast. Viggo kommer berätta
om en modell i fem steg som leder dig fram till ett
banbrytande varumärke. Modellen återfinns även i
hans och Katarina Gospics senaste bok: I huvudet
på en banbrytare. Det blir en resa med några delar
hjärnforskning, en bit hångel och ganska mycket om
Pippi Långstrump. Vi hinner även med mänsklighetens
två stora problem och Gotlands mest framgångsrika
kvinnliga entreprenör.

Pär Ekroth, Head of CX, Marketing and Communications,
Swish

15:30

ÅTERSAMLING I STORA SALEN

17:10

VARUMÄRKESDAGEN SAMMANFATTAS OCH
AVSLUTAS MED MINGEL, VIN OCH TILLTUGG
Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Digital satsning utan att göra avkall på genuinitet
Fredrik Söderberg, biljett- och marknadschef, AIK Fotboll

16:00

VARUMÄRKESARBETE PÅ LIV OCH DÖD

		

•

Hur kommunicerar man kring en tjänst som ingen vill
bli påmind om?

		

•

Om att fylla ett varumärke med mänskliga värden

		

•

Ett varumärke som väcker känslor – skapa rätt
värderingar och kultur

		

•

Fonus digitala utvecklingsresa
Mikael Åbom, vd och koncernchef, Fonus

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

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 fullbokad

Grundare och arrangör av VARUMÄRKESDAGEN®
och PATENTDAGEN®
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.

Medarrangör:

Samarbetspartner:

Sponsring och 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 djuplodande 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

FRAMTIDSSÄKRA DITT
VARUMÄRKESARBETE
Dagens varumärkesarbete blir allt viktigare. Företag måste
nå ut till konsumenter, kunder och andra intressenter
med rätt budskap och känslor. Organisationer måste ligga
före och tänka strategiskt och agera i tider när allt fler
har starka åsikter och allt fler beteenden skuldbeläggs.
Hur ska man som företag eller organisation agera när
polariseringen ökar i samhället? Är det slut på det ”roliga”
i varumärkeskommunikationen? Det är en fråga som
Katarina Graffman och Jacob Östberg ställer sig i det
inledande passet. Även under paneldiskussionen Skammens
tid är nu? stöts och blöts dessa frågor.
Under dagen får vi också lyssna till det fascinerande arbetet
som gjordes efter att SCA delades upp i två bolag. Hur
man på sex månader skyddade och kommunicerade det
nya varumärket Essity – ett bolag på över hundra
marknader med ett börsvärde på 200 miljarder kronor.
Vi får också lyssna till Vitamin Well, som bildades för 10 år
sedan. Här berättar den kommersiella bolagsjuristen hur
arbetet i tätt samarbete med marknadsavdelningen blev en
framgångssaga. Ett annat relativt nytt bolag som skördat
framgång de senaste åren är Daniel Wellington, som under
Varumärkesdagen berättar hur de arbetar med ett modernt
varumärkesskydd för en digital värld.
Andra innovativa bolag som utmanar traditionella branscher
är Hövding och Swish. Två organisationer med annorlunda
utgångsläge är Fonus, ett varumärke många helst inte vill
tänka på, och AIK Fotboll som har supportrar som inte vill
se sig som kunder. Vad kan vi lära oss från dem?
Från Nederländerna är professor Femke van Horen
speciellt inbjuden för att delge sin expertis kring vad
som gör copycats så framgångsrika. Robert Kenney
berättar om de senaste trenderna och utvecklingen inom
varumärkesområdet från andra sidan Atlanten. Docent
Claes Granmar berättar om plattformarnas ansvar för
varumärkes- och upphovsrättsintrång. Dagen avslutas
med Viggo Cavling som berättar om hur man blir ett
banbrytande varumärke.
Anmäl dig redan i dag till denna inspirerande mötesplats för
framtidens varumärkesutveckling.
Varmt välkommen i januari!
Mats Lundberg
Groth & Co

Karin Crafoord
Groth & Co

Jonas Karström
Insight Events
Sweden

Returadress: Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

TID, PLATS OCH PRIS

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

Stockholm

www.varumarkesdagen.se
Tfn 08 587 662 00
E-post info@insightevents.se

Konferens torsdag 23 januari 2020

Boka tidigt lönar
sig! Anmäl dig till
konferensen innan
den 22 november och

PRIS

DELTAGARE 1

DELTAGARE 2-3		DELTAGARE 4+

Konferens 		 7.490 kr 		
spara 800 kr!
Middag 		
750 kr 		

5.490 kr		

3.490 kr

750 kr		

750 kr

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 e-post, 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 kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller ej medföljande deltagare.

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

OM INSIGHT EVENTS SWEDEN
Under företagsnamnen IBC Euroforum och Informa IBC Sweden har
vi sedan 1994 genomfört mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. I oktober 2015 ändrade vi företagsstruktur och vårt nya namn är Insight Events Sweden, ett företagsnamn 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

7006

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.

