KONFERENS
STOCKHOLM
2 JUNI 2022
#VARUMARKESDAGEN
NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR DIG SOM ARBETAR MED VARUMÄRKEN!

• Resan till att förändra den globala modeindustrin

S

• Att hantera intrång på den svenska spelmarknaden
• Att bygga ett globalt ledande varumärke
• Bygga ett globalt ledande varumärke på design,
teknik och hållbarhet
• Strategier bakom ingrediensvarumärke
• Så utvecklas och byggs det personliga varumärket

Bella Goldman
Lidl

Konrad Bergström
X Shore

Lena Lassenius
Svenska Spel

Åsa Markén
IQ

Sofia Norén
Swish

Harald Cavalli
Björkman
Renewcell

Talare
Urban Stamming, One Innovation
Mats Rönne, OffPist Management
Patrick Hauss, CSC Global
Lan Huang, CSC Global

Sara Thulin, Husqvarna
Sara Thorson, Ericsson Consumer
& IndustryLab
Magnus Henning, Groth & Co
Ulf Bernitz, Stockholms universitet
Gunnar Berenmark, varumärkesdesigner
Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria

Moderatorer
Mats Lundberg och Karin Crafoord,
Groth & Co

Grundare och arrangör:

Medarrangör:

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

Organisatör:

PROGRAM DEN 2 JUNI 2022
08:30

REGISTRERING OCH MORGONKAFFE

09:00

MODERATORERNA HÄLSAR VÄLKOMMEN
Mats Lundberg,
vd, Groth & Co

Karin Crafoord,
partner och processjurist,
Groth & Co

11:40

RESAN TILL ATT FÖRÄNDRA DEN GLOBALA
OCH CIRKULÄRA MODEINDUSTRIN

		

•

Vad säljer vi, till vem och hur? Utvecklingen av ett
globalt gångbart cirkulärt produktvarumärke

		

•

Ingrediensvarumärket som strategisk tillgång i
Renewcells uppskalning

		

•

Varumärket som värde för ägare, partners och
slutanvändare
Harald Cavalli Björkman, CGO, Renewcell

09:10

TRENDER OCH FÖRÄNDRADE KÖPBETEENDEN

		

•

Hur har coronapandemin påverkat handeln och våra
köpbeteenden?

		

•

Efter corona: var och hur kommer vi handla?

		

•

Framtid: Varför behöver vi börja tänka på Metaverse
redan nu?

12:10

UTDELNING AV SIGNUMPRISET 2022
Signumpriset delas ut till det nordiska företag som
arbetat skickligt med långsiktig vård av sitt varumärke
både ur ett kommunikativt och ett juridiskt perspektiv.

Sofia Norén, affärsansvarig Partners & framtidens kundresor,
Swish

Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid
Stockholms universitet, tillika ordförande i juryn
Gunnar Berenmark, varumärkesdesigner samt sekreterare
i juryn

09:40

BYGGA ETT GLOBALT LEDANDE VARUMÄRKE PÅ
DESIGN, TEKNIK OCH HÅLLBARHET

S

		

•

Så förändrar X Shore båtbranschen genom ett starkt
varumärke och en unik produkt

		

•

Strategiska tankar när man bygger ett varumärke från
grunden för ett nytt bolag med en helt ny produkt på
en traditionell marknad

12:30

LUNCH

		

•

Hur kommunicerar man ett varumärke under en stark
tillväxtresa och hur varumärke och design går hand i
hand

13:30

THE WORLD IN 2030: WELCOME TO THE

Konrad Bergström, Chairman & Founder, X Shore

			

10:10

DIN HISTORIA ÄR DITT VARUMÄRKE!

			

Varumärken skapas inte från intet, vad än många
önskar. De växer över tid – och alltid i samklang med
kunder, partners och anställda. Ett företags varumärke
ÄR därmed summan av dess historia. Och vad blir då
viktigare än att hålla koll på den egna historien och
veta hur man brukar den på bästa sätt? Anders Sjöman
från Centrum för Näringslivshistoria berättar mer om
strategiskt historiebruk och om hur arkivet kan bli en
av marknads- och varumärkeschefens bästa tillgångar.

10:40
11:10

INTERNET OF SENSES!
Hur kan framtidens informations- och kommunikationsteknologi, utifrån konsument-, industri- och
hållbarhetsperspektivet, komma att se ut. Tekniskt sett
är Ericsson Research vision att det kommer att vara
möjligt att uppleva internet med alla våra fem sinnen
senast 2030. Utöver bild och ljud kommer vi kunna röra,
känna och till och med lukta och smaka på saker digitalt.
Vilken typ av innovation kan då vara möjlig? Ericsson
Research har frågat 15 000 tidiga konsumenter och B2Banvändare runt om i världen vad de tycker!
Sara Thorson, Head of Concept Development, Ericsson
Consumer & IndustryLab

Anders Sjöman, uppdrags- och kommunikationschef,
Centrum för Näringslivshistoria

14:00

FÖRMIDDAGSKAFFE

		

•

STRATEGIER OCH UTMANINGAR MED

Att effektivisera kommunikationen med juristerna
– hur får man till bästa relationen

		

•

Hållbarhetsfrågor i en stor koncern

VARUMÄRKESARBETE PÅ DEN NYA

		

•

Att arbeta i en stor internationell koncern

KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR

OMREGLERADE SPELMARKNADEN
		

•

Svenska Spel – hur vi säkerställer att våra gamla,
välkända varumärken fortsätter vara attraktiva för
kunderna

		

•

Att jobba med en gemensam varumärkesstrategi i en
koncern som av legala skäl är strikt uppdelad

		

•

Processer för registrering, bevakning och hantering av
intrång

		

•

Några utmaningar med varumärkesarbete i
spelbranschen

INTERVJU MED LIDLS VARUMÄRKES- CSR OCH

Bella Goldman, varumärkes-CSR och kommunikationsdirektör,
Lidl

14:30

EFTERMIDDAGSKAFFE

Lena Lassenius, General Counsel, Svenska Spel

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

VÄLJ MELLAN POOL A, B OCH C

POOL A - JURIDIK
15:00

POOL B – BRANDING & DIGITALT

STRATEGISK FÖRVALTNING AV VARUMÄRKEN

15:00

SNACKA OM VARUMÄRKETS AFFÄRSEFFEKTER

IN-HOUSE

			

Vad är vitsen med att ”bygga varumärke” om vi inte
kan visa hur detta påverkar affären? Om vi dessutom
förväxlar effekt med effektivitet, och prioriterar den
kortsiktiga konverteringen före lönsamhet, hamnar vi
lätt i en nedåtgående spiral. För att bryta detta krävs
både kunskap om marknadsföring och insikter om
hur den viktigaste målgruppen - företagsledningen resonerar.

		

•

Husqvarna Group’s varumärkesportfölj

		

•

Interaktion och samarbete med Brands & Marketing

		

•

Strategiska styrdokument
Sara Thulin, Trademark Counsel, Husqvarna

15:45

Mats Rönne, ägare, OffPist Management samt rådgivare i
effektfrågor för Sveriges Annonsörer

AKTUELLA CASE OCH PRAXIS INOM
VARUMÄRKESJURIDIKEN

		

•

Genomgång av ny praxis och intressanta rättsfall

		

•

Avgöranden från PRV, PMD och PMÖD

		

•

Utveckling inom EU-praxis och dess påverkan på
svensk rätt

15:30

IQ:S VARUMÄRKESRESA
Åsa Markén, varumärkesstrateg, IQ

Magnus Henning, jurist, Groth & Co

16:00

CYBER RISK AND DIGITAL SECURITY
– WHY IT SHOULD MATTER TO YOU AND
YOUR CUSTOMERS!

		

•

Understanding cyber risk and how it can impact your
business

		

•

What is digital security and how can it help mitigate
cyber attacks?

		

•

Which domain security and risk prevention measures
are necessary?

		

•

Why now’s the time to set up an IT/IP consortium in
your company?
Patrick Hauss,
Deputy General Manager,
CSC Global

16:30

Lan Huang, Cyber
Security Product
Manager, CSC Global

AVSLUTNINGSTALARE:
SÅ UTVECKLAS OCH BYGGS DET PERSONLIGA
VARUMÄRKET INOM SPORT

		

•

Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är riskerna

		

•

Hur lyckas man skapa ett lyckat personligt varumärke

		

•

Att vara genuin och ha fokus på att få ut sin berättelse
Urban Stamming, Manager, Media Sport Group,
One Innovation

17:10

VARUMÄRKESDAGEN SAMMANFATTAS OCH
AVSLUTAS MED MINGEL

18:30

MIDDAG PÅ RESTAURANG

			

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.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

VARUMÄRKET I EN TID
AV FÖRÄNDRING
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. Läs mer på groth.se

En lång tid med Covid-19 har påverkat såväl människor
som marknader. Vi har därför bjudit in Sofia Norén från
Swish som ger oss en bild av hur pandemin påverkat
köpbeteenden och hur de påskyndat digitaliseringen.
Dessutom kommer Sara Thorson från Ericsson Consumer
& IndustryLab för att berätta om hur framtiden kan komma
att utforma sig och hur det kommer att vara möjligt att
uppleva internet med alla våra fem sinnen senast 2030.
Vi får också följa med på flera spännande resor där företag
bygger upp nya produkter och arbetssätt. Bland annat
kommer Konrad Bergström och berättar om hur X Shore
försöker förändra båtbranschen med ny teknik samt Harald
Cavalli Björkman från Renewcell om hur de vill förändra
den globala och cirkulära modeindustrin.
Dessutom får vi lyssna till Lena Lassenius från Svenska
Spel som kommer att berätta om de nya förutsättningarna
på den omreglerade spelmarknaden och hur de skyddar
sig. Urban Stamming, från One Innovation som har
många svenska idrottsstjärnor och tidigare aktiva i sitt
stall, kommer att delge hur man lyckas med sitt personliga
varumärke och vilka risker och framgångsfaktorer han ser.

Medarrangör:

Bella Goldman kommer för att intervjuas om sin roll på Lidl
och hur hon bland annat ser på relationen med jurister och
hur man på bästa sätt kan arbeta för organisationens bästa.
Under eftermiddagen finns två heta pooler att välja mellan,
juridik och branding & digitalt.

Samarbetspartner:

I juridikpoolen får vi bland annat lyssna på Husqvarnas
bolagsjurist Sara Thulin som berättar om hur de arbetar
strategisk med sin varumärkesportfölj och hur de
samarbetar med Brands och Marketingavdelningen samt
att Magnus Henning från Groth & Co delger oss aktuella
case och praxis inom varumärkesjuridiken. I branding
& digitalt-poolen kommer Mats Rönne från Offpist
Managment berätta om varumärkes affärseffekter och
varför man ska bygga upp sitt varumärke om vi inte kan
visa hur detta påverkar affären? Dessutom kommer IQ:s
varumärkesstrateg Åsa Markén och berättar hur det är att
arbeta på en organisation som prioriterar andra saker än
bara vinst.

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.

Så anmäl dig redan i dag till denna inspirerande mötesplats
för framtidens varumärkesutveckling där du också får
möjlighet att umgås med kollegor i branschen under
avslappnade former vid minglet och den efterföljande
middagen.
Varmt välkommen!
Mats Lundberg
Groth & Co

Karin Crafoord
Groth & Co

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

Anmäl dig på varumarkesdagen.se

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!

Konferens torsdag 2 juni 2022

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

Bonnier Conference Center, Stockholm

PRIS

DELTAGARE 1

DELTAGARE 2-3		DELTAGARE 4+

Konferens 		 7.490 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 30 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

9854

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.

