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Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson

”Vi bondade väldigt starkt för att 
få Saab att överleva, det var som att 

lägga relationen i en tryckkokare.” 

  15 
tips för

starkare
nätverk

Utbildning:
Hitta rätt bland regler 
och lagar i vd-djungeln

Juridik:
Så löser du konflikter
genom medling

Nätverk:
Kontaktskapande i tre 
steg på Next&Now

Familjeliv, Google och Milestones
om fallgropar och möjligheter

FÖRÄNDRING
& FRAMTID

 3 maj
Handelskammardagen: 
✓ Chris Anderson om ”Free”
✓ Så gör du affärer med Kina
✓ Jan Åke Jonsson tar priset
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helena wallskog  
vd dedicate reklambyrå

”Nätverk blir vad man gör det till”
nu har jag varit aktiv i Next&Now i drygt ett år och 
ser fram emot varje träff. I dag skulle jag uttrycka mig 
på ett helt annat sätt om hur jag känner inför att träffa 
andra deltagare i handelskammarens nätverk: Det är 
givande, roligt och utmanande!

Att nätverka handlar om många saker. Att skapa 
affärer, visst, men också om saker som rekrytering 
och erfarenhetsutbyte. Själv är jag med i flera nät-
verk, av olika anledningar. När det gäller Next&Now 
är jag med för att skapa affärer!

handelskammaren hjälper till att skapa rätt för-
utsättningar. De sätter samman grupper utifrån 
bransch och skapar mötesstrukturer. Men det är 
självklart upp till mig hur jag utnyttjar möjligheterna. 
Det gäller att ta vara på de tillfällen som ges. ◗

Smartare affärer

 n ervös, utelämnad och stressad. 
Tre ord som beskriver hur jag 
kände mig första gången jag 
deltog i handelskammarens 
Next&Now-nätverk.

Innan jag blev medlem i nätverket fick jag höra  
saker som:

–Men Helena, varför är du nervös? Du som är så prat-
sam och spontan, nätverkande kommer passa dig som 
handen i handsken!

Men själv var jag osäker. Vad ska jag säga? Hur 
kan det leda till affärer? Dessa och många 
andra frågor ställde jag mig. Och ja, det tog 

ett antal gånger innan jag lyckades lista ut 
hur det här med nätverk fungerar. Och ännu fler 
innan jag slutade vara stressad över att jag fak-
tiskt förväntades säga något.

Mingelprylar
bLi eN skickLiG  
NätverkAre
av Katarina Widoff och Jeanette 
Gardner. 

Här är en handbok 
med mängder av 
rakt-på-sak-råd  
för minglare och 
för att bygga ett 
strategiskt kontakt-
nät. Dess utom 
bjuder skickliga 
nätverkare – till 
exempel Amelia 

Adamo, Gudrun Sjödén och Lars 
Nittve – på sina bästa tips.

miNGeL, koNsteN Att 
kNytA koNtAkter 
av Leena Männik Styren

Boken ger 
mängder 
av konkreta 
råd och 
handfasta 
tips för 
den osäkre 

minglaren och är en värdefull 
handbok för alla som minglar 
själva eller anordnar mingel för 
andra. Här finns även recept på 
bra mingelmat och förslag på 
mingelövningar.

Så botar du din fobi!
Har du mingelfobi? I så fall är du långt ifrån 
ensam. De flesta människor känner allt ifrån 
blyghet och obehag till rädsla och panik inför 
ett mingel. Tänk på det när du ser folk leende 
glida runt i rummet, till synes som fisken  
i vattnet. 

Bästa sättet att bota fobin är att träna. Gå 
en mingelkurs, pröva dina vingar och tillåt dig 
själv att misslyckas. Träna på att vara den som 
tar kontakt, så kommer du snart att känna dig 
mycket säkrare. 

visitkortsfoDrAL
Visitkort är ett måste, både att ge 
och få. Här ses två visitkortsfodral  
i aluminium och rostfritt stål 
från Emform Presenti. Storlek: 
93 x 62 x 10 mm och 100 x 60 x 10 mm. 
Pris 80 kronor resp. 150 kronor på 
deskstore.com

ALmANAckor  
i präGLAt skiNN

Hur ser det ut för dig nästa 
vecka? Snygga almanackor 
för proffsminglaren från 

Bookbinders Design. 
Finns i två storlekar och 

kostar 180 resp. 220 
kronor.

färGstArkt
Snygg penna att anteckna med om du vill 

göra en extra notering på någons visitkort.  
Från Ordning & Reda, priset är 39 kronor/styck 

och pennorna finns i flera färger. 

I den digitala revolutionens spår 
följer förändringar som innebär att 
gamla ekonomiska modeller faller 
samman. Helt plötsligt kan man tjä-
na stora pengar på att ge bort saker 
gratis. Kina får ett allt större inflytan-
de och vi måste anpassa oss efter 
nya målgrupper, kommunikations-
mönster och konsumentvanor.

på Industri- och Handelskammar-
dagen den 3 maj är temat föränd-
ring och framtid. Vi sammanförde 
tre företagare till en diskussion om 
hur man hittar rätt väg i en värld där 
kartan ständigt ritas om.

Förändring
 & framtid

Utmaningartext: Sara Wennerström foto: Åsa Dahlgren  illustration: Thobias Löfqvist
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 Vilka stora förändringstrender har betytt mest 
för era respektive företag?

andreas: Det är flera huvudtrender, men den huvud-
sakliga är att människor använder sig allt mer av sök 
för att hitta produkter. När Google startade fanns det 
25 miljoner sajter på Internet, nu är vi uppe i tusen 
miljarder. I takt med att informationsmängden ökar 
blir relevant innehåll allt viktigare, det gäller både 
sökresultat och annonser. 

ylva: För oss är det människors sätt att umgås på 
nätet, att dela med sig och själva skapa innehåll. Vi har 
också nått framgång genom att involvera kunderna i 
affärsutvecklingen och lyckats med att driva relevant 
trafik via sökmotorer och partners.

carl: Den största förändringen som vi har dragit 
nytta av är att kommunikation har blivit gratis. Det 
har öppnat möjligheten för oss att jobba med utveck-
lare var som helst i världen. Det blir lättare för oss att 
hitta rätt specialister för olika uppdrag. 

Hur viktigt är det att vara först?
ylva: För oss har det varit avgörande. När Familjeliv 

startade fanns redan målgrupp som hade efterfrågat 
just ett sådant forum. Nu har vi 51 miljoner inlägg vilket 
gör att vi har en unik informationsbank – och en stark 
position när det gäller att bli hittad av sökmotorerna.

andreas: Det kan säkert vara en fördel att vara först, 
men inte i alla lägen. Se på Ellos till exempel, som valde 
att ligga lågt när stora e-handelsföretag som boo.com 
gjorde sina misstag i början av 2000-talet. När tiden 
var mogen kunde Ellos satsa och hade med sig värde-
full kunskap från misstag som andra hade gjort. 

carl: Att snabbt identifiera trender och ha rätt ti-
ming är absolut det viktigaste. För tio år sedan pra-
tade alla om mobilapplikationer, WAP och”blue”. Men 
marknaden och den tekniska infrastrukturen var inte 
mogen. Det är först nu som den mobila trenden slår ige-
nom på allvar.

Gratis är en av de stora trenderna i vår tid. Hur 
gör man för att ta betalt i en värld där många 
förväntar sig att saker ska vara gratis?

andreas: Google hittade en lyckosam affärsmodell 
där tjänsterna är gratis och finansieras helt av annonser. 
Just nu är det en försvinnande liten del av tjänsterna 
som vi tar betalt för. Man måste hitta grupper som har 
så stor fördel av en viss tjänst att de är villiga att betala. 
Det gäller till exempel tjänster där det krävs kundsup-
port, för det skulle vi inte kunna erbjuda i samma ut-
sträckning när det gäller våra gratistjänster.

Andreas Svenungsson, pr- och  
kommunikationschef Google Norden
Googles startades 1998 och har i dag nästan 20 000 
anställda över hela världen. Företagets målsättning 
är att ordna världens samlade information och göra 
den tillgänglig för alla. Basen i verksamheten är värl
dens största sökmotor som ständigt utvecklas för 
att bättre förstå vad användaren är ute efter. Bland 
annat har Google utvecklat en unik infrastruktur och 
den banbrytande PageRankteknik som har kommit 
att ändra hur sökningar genomförs. Googles teknik 
utnyttjar nätets gemensamma ”intelligens” för att 
bestämma hur viktig en webbsida är.

Kring all den data som finns indexerad bygger 
Google ett stort antal tjänster, varav vilka de flesta 
är gratis för användarna. Affärsmodellen bygger 
på mikrobetalningar, det vill säga att annonsörerna 
betalar per klick. I dag är Google det näst största 
mediet i Sverige efter TV4. Google har också utmärkt 
sig som en av de mest attraktiva arbetsgivarna. 

Carl Henrikson, vd Milestones
Milestones startades 2009 och arbetar med 
utveckling av ITsystem inom marknadsföring och 
kundvård, samt mobila applikationer för iPhone, 
Google Android, Windows Mobile och Symbian. 
Bland produkterna finns kundklubbsapplikationer 
och appar med funktioner som är kopplade till 
geografisk position.

Företaget har två anställda i Göteborg. De arbetar 
med kundkontakt och projektledning. Utvecklingen 
sker i Rumänien. Dels för att nå högre kostnads
effektivitet, men också för att kunna erbjuda 
kunderna större flexibilitet och kvalitet genom ett 
brett kontaktnät med olika specialister.

Applikationen Trip Journal, som tagits fram på 
utvecklingscentrumet i Rumänien, vann första 
pris i Android Developer Challenge, ett pris som 
delas ut av Google för att uppmuntra utvecklingen 
av applikationer för Android, som är Googles 
operativ system för mobiltelefoner.

Ylva Hvarfner, vd Familjeliv Media
Familjeliv Media driver sajterna Bröllopstorget, 
Sveriges största forum för bröllop, och Familjeliv.
se som är Sveriges största community för barn och 
familje frågor. Hit kommer människor för att söka in
formation och dela med sig av erfarenheter. Företa
get startades 2003. Tillsammans når webbplatserna 
cirka en halv miljon unika besökare per vecka. Det 
mesta av innehållet skapas av medlemmarna själva 
i olika forum och varje dag skrivs tiotusentals inlägg. 
Totalt finns i dag över 51 miljoner inlägg i forumen.

Förra året ökade Familjeliv.se antalet besökare med 
60 procent och utsågs av Dagens Media till en av 
vinnarna på Internet 2009. Samma år blev sajten 
också utsedd till Sveriges bästa community enligt 
Internet World. Försäljningen av annonser har varit 
framgångsrik: Tack vare ett varierat utbud av annon
seringsmöjligheter ligger försäljningen hittills i år 50 
procent högre än samma period förra året.

Familjeliv, Google och Milestones. tre 
företag med vitt skilda affärsidéer men 
med ett gemensamt. De verkar på en 
plats som inte fanns för tjugo år sedan, 
och där tempot är svindlande högt. 
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Med Nordens största nöjespark och flertalet restauranger inom 
parkens grindar finns alla möjligheter att skapa oförglömliga 
arrangemang – året om! Vare sig det är kick-off, galamiddag, 
lansering eller konferens så har vi unika lösningar.
 Och önskar ni övernatta har vi tre olika boendeanläggningar 
att erbjuda; Hotell Liseberg Barken Viking, Lisebergsbyn 
Kärralund och Hotell Liseberg Heden. 
 Ring 031-400 200, så syr vi ihop ett paket som passar just er.
Välkommen till Nordens största eventanläggning!

ViLL du Veta MeR OM KONfeReNs OcH eVeNt?   

RiNg 031-400 200 eLLeR gå iN på LiseBeRg.se

LiseBeRgs VäxeL 031-400 100

DU VET VÄL ATT LISEBERG  
ALLTID STÅR ÖPPET FÖR  

FÖRETAGSARRANGEMANG?

ylva: När det gäller mötesplatser som vår kan man 
inte räkna med att kommersialisera sin tjänst från dag 
ett, det gäller att först få tillräckligt många användare 
för att den ska bli attraktiv för både besökare och an-
nonsörer.

carl: Man bjuder på ett gratis smakprov och är 
tydlig med avsändaren. När man har skapat en rela-
tion blir det lättare att ta betalt. Se på Chris Anderson 
själv, när han lade ut sin bok Free som pdf på nätet gick 
försäljningen av den tryckta boken upp. 

Vad är det som styr utvecklingen, tekniken eller 
användarna?

ylva: Förr var det tekniken som drev utvecklingen, 
nu ligger allt fokus på kunderna och vad de vill ha. Och 
vad de vill ha förändras nästan dagligen känns det som. 
Samtidigt måste man balansera det mot annonsörer-
nas intressen och de egna resurserna. 

andreas: Precis så är det. Ingenting är viktigare 
för oss än användarna, att ha deras förtroende. Att de 
upplever att de får innehåll och annonser som känns 
relevanta för dem. Konkurrenterna finns bara ett 
klick bort. Något som vi alltid fokuserar på är integri-
tet. Människor vill allt mer kunna välja vilken infor-
mation de vill dela med sig av och inte – och det ställer 
nya krav på oss. 

carl: Det är användarna som styr. I och med att det 
har blivit allt lättare att mäta hur tekniken används, så 
kan och måste företagen reagera mycket snabbare. Det 
leder till bättre program och tjänster hela tiden. Till 
exempel betygsätts alla mobilapplikationer hela tiden 
på iTunes och Android Market.

Den digitala revolutionen innebär helt nya möj-
ligheter till marknadsföring, samtidigt som det 
pratas om reklamtrötta konsumenter. Hur blir 
man framgångsrik med sitt budskap?

carl: Jag tror att man måste se på marknadsföring 
på Internet mer som ett samtal än som en envägskom-
munikation. Framför allt tror jag på verktyg som kopp-
lar ihop företag och användare, där användaren verk-
ligen har nöje och utbyte av reklamen. När besökaren 
själv söker upp reklamen, då har man lyckats.

ylva: På Familjeliv har vi sett det som en utmaning 
att hjälpa annonsörerna att göra reklamen mer att-
raktiv för våra besökare och tillgodose deras specifika 
behov. Vi är plattformen där företag kan möta sina 
kunder och erbjuda dem kunskap och mervärde. Till 
exempel har vi verktyg och experter som sponsras av 
relevanta företag. Till exempel Semper som sponsrar 
barnmatsexperter och Pampers som tillhandahåller 
planeringsverktyg. 

andreas: Jag tror inte att folk är reklamtrötta. Däre-
mot vill de ha smart och relevant reklam som de har nyt-
ta av. På Google märker vi att besökarna oftare klickar 
på sponsrade länkar än själva sökresultaten. Det ger 
också annonsörerna en möjlighet att möta kunden i ex-
akt det ögonblick de är intresserade av en viss produkt. 

Just nu finns en stark tendens bland företag att 
ge sig ut i sociala medier. Hur ska man egentli-
gen göra om man vill marknadsföra sig effektivt 
i den kanalen? 

ylva: Det är helt rätt att söka sig dit kunderna är. 
Men man måste ha gjort sin hemläxa och ha strategin 
klar först. 

carl: Jag tror inte att man ska underskatta hur 
mycket dialog man måste vara beredd till. Många ser 
de sociala medierna som gratis marknadsföring, men 
det kräver att man tar sig tid att kommunicera. Det 
räcker inte med att bara finnas där.

andreas:Nej, i så fall måste man se till att bygga sitt 
varumärke på ett så bra sätt att det sprids viralt. Jag 
tror att det finns stor potential, särskilt i videoforma-
tet. Ett bra exempel är Evians filmer med bebisar som 
åker rullskridskor, det är en av de mest sedda kampan-
jerna på Youtube.

carl:Jag tror att man måste våga experimentera 
lite också, man lär sig efter hand. Om man är osäker 
när det gäller närvaron på Internet tycker jag att man 
ska lyssna hellre än att prata. Hör vad kunderna säger 
om ditt företag, om din typ av produkt. Sedan kan du 
bygga strategin utifrån det. Många företag har en över-
tro på att deras produkter i sig ska vara intressanta. 
Jag tror att de sociala medierna ska användas till att 
visa vem man är, snarare än vad man säljer.

När Internet slog igenom var Sverige ett före-
gångsland på IT-området. Vart tog försprånget 
vägen?

andreas: Svenska företag ligger generellt ganska 
långt efter företag i exempelvis England och Holland 
när det gäller att göra business online. Jag tror att 
det beror på att vi är för rädda att misslyckas. När 
svenska marknadschefer köper reklam ligger fokus 
mycket på kreativitet. Om man tittar på en mer mo-
gen marknad som England så har marknadscheferna 
där ett helt annat förhållningssätt till mätbarhet och 
return on investment. Där lägger företagen i snitt 60 
procent av sin onlinebudget på sökord. I Sverige är 
den siffran 30. Vi möter fortfarande stora företag 
som inte vet hur man använder sig av sökordsmark-
nadsföring. Faktum är att av dem som söker på mo-
bilt bredband är det 70 procent som klickar på an-
nonserna, och inte på sökresultaten. 

ylva: I vissa fall beror det på att marknadschefer-
nas rådgivare inte alltid har hängt med i utveckling-
en. De är duktiga på att rita annonser, skriva copy-
text och köpa space i TV-kanalerna, men vet generellt 
ganska lite om de möjligheter som finns på webben. 

De förändringar som pågår nu, hur påverkar de 
möjligheterna att göra affärer på Internet?

carl: Det unika med att driva affärer på Internet 
är att marginalkostnaden för att bygga ut affären är 
så försvinnande liten. Amazon är ett bra exempel. 
Har man redan en webbshop för böcker kan man 
lika gärna sälja cyklar, kajaker eller 7 000 sorters 
marmelad. Hyllutrymmet är obegränsat. Det inne-
bär framför allt att man inte längre behöver vara 
inriktad på hit driven economy. Det finns plats även 
för produkter med en mindre målgrupp. Ta till ex-
empel film. Att distribuera filmrullar till biografer 
kostade extremt mycket pengar förr och man var 
tvungen att bestämma sig för vilka man trodde mest 
på. Med digital distribution behöver man inte tän-
ka på det sättet längre. Det är själva kärnan i Chris 
Andersons teori ”The Long Tail”, att många nischer 
tillsammans blir lika viktiga eller till och med vik-
tigare än hits. 

”Man måste 
hela tiden 

vara beredd på 
att omvärdera 

sin position. 
Konkurrensen 

hjälper oss 
att tänka till 

och nischa oss 
ännu tydli-

gare.”

”Jag tror inte 
att folk är 

reklamtrötta. 
Däremot vill 
de ha smart 
och relevant 

reklam som de 
har nytta av.” 



MAUD OLOFSSON, VI VILL GÖRA DET LÄTTARE ATT FLYGA!
Visste du att det finns komponenter från Volvo Aero i över 90 procent av alla nya 
större flygplan?

Med vår unika kompetens utvecklar vi nya, lättare delar till flygmotorer som drar 
mindre bränsle. Det gör att vi hör till de företag i Sverige som kan göra störst 
skillnad för den globala miljön.

Vi tar sjumilakliv - och det behövs. Det krävs en rejäl satsning på flygforskning 
för att hantera miljöutmaningen. Många plan som flyger är gamla och ett  
generationsskifte står för dörren! Och vi vill vara med! Och vi har teknologier! 

Teknologierna behöver dock lämna ritbordet. Det finns en orsak till att länder 
med flygindustri har ett samarbete mellan industri och stat. Det går inte att ta 
fram ny flygteknologi utan statlig samverkan. Vår förhoppning är att regeringen 
även fortsättningsvis satsar klokt, i samspel mellan samhälle och företag.

Vänliga hälsningar

www.volvoaero.se

Utmaningar

Industri- och Handels-
kammardagen
Handelskammardagen 2010 handlar om förändring  
och framtid. Välkommen till en kväll där vi tillsammans 
söker nya svar på hur Västsveriges företag kan ta sig  
an framtidens utmaningar.

För fler evenmang, 
utbildningar och 
medlemsmöten i hela 
Västsverige, gå in på 
www.handelskam-
maren.net/kalender

vårt temA: Kina får ett allt större inflytande 
över Västsverige. Vad betyder det för dig och 
ditt företag? 

Hur kan ni dra nytta av de förändringar som 
sker? 

Hur påverkas era affärsmöjligheter av att 
geografi spelar en allt mindre roll när kommuni-
kations- och konsumtionsmönster förändras?

på sceN: Jan Åke Jonsson och Victor Muller, 
Saab-Spyker. Chris Anderson, chefredaktör för 
Wired Magazine. Författare till böckerna The 
Long Tail och Free. Magnus Lindkvist, framtids-
forskare och vd för Pattern Recognition. Årets 
talare 2009.

kväLLeNs värD: Johan Trouvé, vd handels-
kammaren.

När? 3 maj 2010 kl 17-20.
vAr? Kongresshallen, Svenska Mässan

❯köp biLjett: Gå in på www.handels- 
kammaren.net/3maj

föLj oss: På Facebook eller Twitter.  
Sök efter handelskammaren.

psst!: Handelskammardagen är Västsveriges 
största affärsmingel. I år väntas 1 500 personer 
till Kongresshallen. Hos oss träffar du rätt 
kontakter.

Jan Åke Jonsson, vd 
Saab Automobile och 

mottagare av handels-
kammarens utmärkelse.

Chris Anderson, 
chefredaktör för 
Wired magazine.

Magnus Lindkvist, 
framtidsforskare och 
Årets talare 2009.

Hur gör man för att hela tiden ligga steget före 
och hålla koll på både risker och möjligheter?

ylva: Det är vår största utmaning, särskilt eftersom 
vi är ett litet bolag med bara tretton personer. En sak 
som också har förändrats är utvecklingstakten. Den är 
så oerhört hög nu, och man måste hela tiden välja och 
prioritera och sedan fokusera på det. Vi tittar mycket 
på andra communities när det gäller utvecklingen av 
våra funktioner. Bland annat har facebook blivit en 
norm för vad människor förväntar sig både när det 
gäller funktioner, gränssnitt och innehåll. Man måste 
hela tiden vara beredd på att omvärdera sin position. 
Konkurrensen hjälper oss att tänka till och nischa oss 
ännu tydligare i förhållande till andra aktörer. Hos oss 
kan man till exempel vara anonym och diskutera käns-
liga ämnen på ett annat sätt än på facebook. 

Vad blir nästa stora förändring och hur snabbt 
kommer den? 

andreas: Att internet huvudsakligen kommer att 
användas i mobilen. På Google har vi nyligen uttryckt 
oss så här, "mobile first", i jämförelse med PC:n. Skif-
tet pågår just nu. Vi kommer snart inte att ha program 
eller appar i själva datorn eller telefonen i samma ut-
sträckning. Det mest finns in the cloud, i molnet. Både 
program, applikationer och tjänster. Det gör livet 

betydligt enklare och mer mobilt för både användare 
och företagare.

ylva: Jag tycker att tempot i sig är en av de stora 
förändringarna. Den mobila trenden är stark, därför 
lanserar vi nya mobiltjänster nu i vår. Konsumen-
terna är framtidens makthavare, vilket också ställer 
högre krav på företagens etik och miljötänkande.

carl: Redan i dag ägnar vi européer längre tid åt 
att surfa via mobilen än att läsa dagstidningar. Ändå 
har vi bara skrapat på ytan när det gäller vad mobi-
ler kommer att göra. Plats, tid, vänner, rörelse, läge, 
intressen, aktivitet… all information som finns i mo-
bilen ger möjligheter att skapa ännu större relevans i 
budskapen, inte minst geografiskt. Vi kommer också 
se väldigt många affärsapplikationer flytta ut till mo-
bilerna. Det kommer också att öka mätbarheten efter-
som mobilen är en personlig sak – till skillnad från en 
pc som kanske används av flera personer. Jag tror att 
förändringarna kommer snabbare än vi kan föreställa 
oss. Den närmaste fem åren kommer det att hända lika 
mycket som de senaste trettio åren. En mobil revolu-
tion är redan på gång i tredje världen. Ett exempel är 
Kenya, där har redan 25 procent av befolkningen bank 
via mobilen. Motsvarande siffra för oss svenskar är  
5 procent. Den förändringen tror jag är positiv och 
kommer att innebära stora möjligheter även för oss. ◗

”Redan i dag 
ägnar vi eu-

ropéer längre 
tid åt att 

surfa via mo-
bilen än att 

läsa dagstid-
ningar. Ändå 

har vi bara 
skrapat på 

ytan när det 
gäller vad mo-
biler kommer 

att göra.”

ANNoNS

4 april
Tullhantering – grund

15 april
Remburshantering

3 maj
Momshantering vid EU-handel

4 maj
Export- & importdokument – Skövde

6 maj
Diplomutbildning i vd:s roll och ansvar

20 maj
Incoterms – Borås

27 maj
Incoterms

27 maj
Affärsjuridik vid internationella affärer

23 augusti
Diplomutbildning i styrelsearbete

3 maj
Industri-  
och Handels- 
kammardagen

15 april
Frukostklubben i Kungsbacka

25 maj
Frukostklubben i Kungsbacka

23 augusti
Frukostklubben i Kungsbacka

Utbildning

Medlemsmöte

Nätverk
15 april
Next&Now Fyrbodal 
Walter Fortgens, Pininfarina

16 april
Next&Now Sjuhärad
Andreas Svenungsson, Google

22 april
Next&Now Göteborg
Lars Kry, Proffice
 
3 maj
Handelskammarens affärsnätverk  
Vip-Event Handelskammardagen
 
6 maj
Next&Now Skaraborg 
Peter Ek, OBH Nordica
 
4 juni
Exec Göteborg - Vårmiddag

17 juni
Next&Now Skaraborg
Ayad Al Saffar, Ur&Penn

Kalendarium




