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När: 21 september
Tid: 18.30-21.00
Var: Olsbergs Arena
i Eksjö

Digitalisera fleraför en hållbar framtid!
Vi vill tillsammans med dig skapa samverkan mellan Eksjö och Vimmerby kommuner med tillhörande handel och övrig
besöksnäring för att skapa resultat och mål som bidrar till en lönsam handelsplats med unika kundvärden.
Vi har därför bjudit in Sofie Gunnarson från företaget Placebrander AB som tillsammans med Mikael Malmqvist från
Finnvedens Säljkraft AB, kommer inleda höstens första Trendmöte i projektet! Sofie har många års erfarenhet av
platsutveckling på lokal och regional nivå, med stadskärna, evenemang med talangattraktion som specialområde. Sofie
är också extra vass på att se hur alla delar i en plats hänger ihop, kan utvecklas och växa! Företaget Placebrander AB
grundades 2013 och har stor erfarenhet av att arbeta med att sprida inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring
samt platsutveckling och har som ambition att bidra till utveckling och marknadsföring som sticker ut och genererar
tillväxt och välmående platser.
Vi hoppas och tror på en kväll med stort engagemang och vilja till utveckling. För att tillgodose att fler kan medverka
kommer det även ges möjlighet att följa mötet via teams, för de som inte kan närvara fysiskt. Vi bjuder på fika under
kvällen och eventuella allergier meddelas vid anmälan!
Agenda:
18:30 Hej och välkommen!
Vi presenterar oss för varandra och sätter en fin stämning för kvällen!
18:50 Förväntningar på kvällen?
19:10 Omvärldskoll 1- Hur ser det ur runtomkring oss?
Exempel från när och fjärran. Trender och praktiska case.

Anmölan senast 13 september
till: maria.lindholm@eksjo.se

ca 19:45 Paus
20:00 Omvärldskoll 2 - Älska algoritmen
Det digitala är här för att stanna - hur hittar jag rätt nivå? Goda exempel på de som gör det riktigt bra!
20:15 Teamwork i stadskärnan!
Kommun, fastighetsägare, butiker och restauranger - vem gör vad i den nya stadskärnan och hur hänger det ihop?
20:45 Diskussion och avslutning

Varmt välkommen att delta i handel- och besöksnärings projektet
Digitalisera flera- för en hållbar framtid för att främja
utvecklingen av Eksjö och Vimmerby kommuner!

