
Rörligt media spås stå för 80% av marknadsföringen 2020.   
Den 23 november klockan 11.00 har du chansen att lyssna på 
föreläsarna som berättar hur.

Julia Bendelin –  konferencier.  
Som tidigt examinerad IT-ekonom 
och egen företagare i snart 25 år 
är hon gravt beroende av sociala 
medier. Hon älskar företag som 
vågar ta nya grepp och utmana sig 
själva och andra, så länge det görs 
med hjärtat. Den 23 november leder Julia oss genom dagen.

Markus Andréasson – ProLounge. Inspireras av prisbelönta 
 produktionsbolaget ProLounge från Västerås där medarbetare 
som älskar film gör film som andra älskar. Markus Andréasson,  
 kreativ chef, producent och VD, berättar om sitt effektiva 
 ”hattsystem” som har bidragit till att de får ut mesta möjliga av  
varje filmproduktion samt ger tips på vägen för dig som vill göra 
egna filmproduktioner.

Johanna Tömmervik – ByBrick. Hur kommer egentligen tekniken 
att förändra verkligheten som vi känner den idag? Hur kommer ditt 
jobb som marknadsförare förändras? Hur ska du orka och hinna 
hänga med i den snabba utvecklingen? Och hur ska du ligga steget 
före? Eftersom mycket av det som händer går emot vår naturliga 
intuition, är det bästa sättet att rusta sig att vara nyfiken och modig. 
Och självklart att gå och lyssna på framtidsföreläsningar som denna!

Rolf Lindström – ABB & Synerleap. Från traditionell industri och 
innovativ Startupmiljö kommer Rolf att prata om oväntad rörlig media.

23 november kl. 11:00-16:00, Eskilstuna teater. 
Anmäl dig senast 20/11 på mie.se

Pris: Medlem i MiE, Innerstad, DeNef, Create eller Vilstagruppen   
350 kr exkl moms. Icke medlem 700 kr exkl. moms. Vi bjuder på 
lunch och fika.

Betalning med kort via Paypal. Vid fakturering tillkommer 100 kr, 
vänligen uppge  faktureringsadress och ev referenser. 
Anmälan är bindande.  
Med din anmälan godkänner du att publik- och mingelbilder där du syns kan användas i MiEs 
marknadsföring.
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Träffa trendspanaren, krisexperten, jämställdhetsexperten och YouTubern. De 
pratar med oss om det nya medielandskapet, hur du marknadsför dig där och vad 
du gör när en krissituation uppstår.

Jackie Kothbauer är Sveriges främsta expert på det 
 personliga varumärket. Hon guidar oss till framtidens 
marknadsföring inom sociala medier. Med inspirerande 
  och tankeväckande exempel och en arbetsmetodik 
som gör det enkelt att  komma igång bjuder hon på en 
fartfylld föreläsning.  Välkommen till en ny värld!

Johanna Lundin tilldelades Eskilstuna Kommuns  Jämställdhetspris 2010. Hon 
 berättar för oss om inkluderande kommunikation och normkritik, hur dessa hänger 
ihop och vilka vinster det kan ge.

Hans Uhrus är Kriskommunikationsexpert på Uhrvis. Han bistår företag i den   
akuta  mediekrisen, genom rådgivning och operativa uppdrag samt i det före
byggande  arbetet. Med många aktuella exempel, på både lyckad och på mindre 
lyckad krishantering, presenteras krisens olika faser och kriskommunikation.

United Screens är Sveriges största Youtube-nätverk och arbetar med att samman
föra youtubers och varumärken på online videoplattformar genom influencer 
marketing och branded content. Under 45 minuter kommer Jessica Westin, Head of 
Communications på United Screens, göra en djupdykning och svara på hur man som 
företag kan tänka kring och arbeta med online video för att nå sin målgrupp.

26 oktober kl. 12:00-17:00, Pingvinen, Parken Zoo. 
Anmäl dig senast 20/10 på mie.se

Pris: Medlem i MiE, Innerstad, DeNef, Create eller Vilstagruppen 350 kr exkl moms.   
Icke medlem 700 kr exkl. moms. Vi bjuder på lunch och fika.

Betalning med kort via Paypal. Vid fakturering tillkommer 100 kr, vänligen uppge 
 faktureringsadress och ev referenser. Anmälan är bindande.  
 Med din anmälan godkänner du att publik och mingelbilder där du syns kan användas i MiEs marknadsföring.
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