IT-SUPPORT I
FOKUS 2019
Välkommen till årets konferens med IT-support i fokus
den 14 – 15 november på Sheraton, Stockholm!
IT-support i fokus är konferensen är till för dig vill lära nytt och hänga med i utvecklingen inom
Kund- och IT-support. På denna tvådagarskonferens får du fantastiska möjligheter till att lyssna
på experter och personer från andra företag/organisationer som gjort något bra och speciellt.
Vi har med flera av de världsledande leverantörerna på plats, passa på att prata med dem, dela
erfarenheter och få tips och inspiration. Våra utställare och föreläsare delar med sig av vad som
är nytt inom tekniken och vad annat som är på gång inom supportbranschen.
Kom och ta del av två dagars utbildning, omvärldsbevakning och
massor med inspiration!

Det här ingår i biljetten:
•

•
•
•

Fri tillgång till hela det omfattande
programmet med ca 14 föreläsningar
och paneldebatter
Fri tillgång till hela utställningsområdet – där du
kan nätverka med 100 experter från din branch
Mat, dryck och sötsaker – vi skämmer
bort dig från morgon till kväll
Middag med prisutdelning för
Årets Servicedesk 2019
Pris: 7.900:- (ex.moms) ej medlemmar
Pris: 6.700:- (ex.moms) medlemmar

En supportkonferens i
fem dimensioner:
•
•
•
•
•

Organisation & människor
Teknik & vektygsstöd
Partners & leverantörer
Kundvärde & processer
Årets Servicedesk 2019
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Nominera Årets Servicedesk 2019
Vad har Servicedesken lyckats med särskilt bra med under det
senaste året? Gör en sammanfattning där du i korthet beskriver
varför just den Servicedesk du nominerer bör vinna.
Nomineringstexten bör innehålla vilka områden hos den nominerade som varit extra
framgångsrika. Beskriv även de förändringar som skett och de värden det medfört
för kund, verksamhet och/eller medarbetare. Slutligen, berätta vilka verktyg,
processer samt annat som bidragit till framgången.

Din summering bör få plats på max ett A4 papper.
Vi kommer att ta kontakt med den nominerade verksamheten och ställa ett
antal kompletterade frågor för att få med hela bilden.
Maila nomineringen till Peter Hero på: peter.hero@supportinst.se
Mobil: 0707 – 94 55 00.
Besök gärna vår hemsida: www.supportinst.se

Möt våra inspirerande talare!
A NDREAS BOHLIN
Management Consultant/ Project Manager på Mät och Styr AB
Föredrag: Mätetal och Drivkrafter - Hur styr vi support organisationer?

ALEXANDRA STJÄRNBORG
Marknad- och utbildningschef på BiTA
Föredrag: Kundsevice, AI, digitalisering och marknadsföring
ERIK WESTLUND
Enhetschef för Servicedesk på VGR
Föredrag: Förändringsresan i en större organisation
ELIN ÖBERG MÅRTENZON
CEO at Tengai Unibased
Föredrag: Hur kan man skapa en mer fördomsfri och
objektiv rekryteringsprocess – med hjälp av en social AI-intervjurobot
JEANETTE SUNDBERG
Manager for Workforce Management and Operational
Excellence for Remote Service & Advice på Nordea
Föredrag: Så supportar vi supporten
JOHANNES WRETSEN
Senior Sales Account Executive på Freshworks
Föredrag: En allt mer kundorienterad IT Support
KERSTIN HOLMQVIST
IT Functional Manager Global Service Desk på Sandvik
LOTTA OLSSON
Head of Support & Operations vid Sandvik Infrastructure
Föredrag: Så bygger vi globala team med Teams
MARIE LENDHOLM
IT-konsult på Luleå Kommun
Föredrag: Vägen till effektiv tjänsteleverans - Från tvivel till engagemang
PETER KAHLIFA
Team Servicedesk - Agil IT-support på SMHI
Föredrag: Team Servicedesk – Agil IT-support
PETER HERO
Moderator, Support Services Institute, SSI
Föredrag: Skapa värdefulla tjänster med ITIL 4
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Våra Partners och Utställare 2019

