
Program kl. 8.30-12.30 
 
SID I FØRERSÆDET, NÅR KUNDERNES ADFÆRD ÆNDRES 
De tider hvor dine kunder er tilfredse med, hvordan du vælger at kommunikere er ovre!  
Morgendagens kommunikation vil blive bygget på kundens valg, og du er nødt til at forberede din 
kommunikation til både fysiske og digitale  kanaler.  
 
Dagens moderator, Jens Kofoed Hansen, indleder dagen med at fortælle om Customer Communication 
Management, og hvordan du kan sikre, at du fortsætter med at sidde i førersædet med hensyn til øget salg, 
loyalitet og lønsomhed. 

  
PREDICTIVE CUSTOMER ANALYTICS – UDNYT DINE DATA  
Klas Moberg CEO og Nils Svangård, CTO Tajitsu Industries AB. 
 
Bliv inspireret og få indsigt i hvordan store virksomheder bruger Artificial intelligence/Big Data til at analysere 
og forudse forbrugeradfærd. 

  
PAUSE– se og oplev live-demonstration af EYE TRACKING på mobile devices 

   
EYE TRACKING – HVAD FÅR VI SVAR PÅ OG HVORDAN BRUGES DET? 
Mattias Söderberg, e-handelsansvarlig hos møbelvirksomheden Svensson i Lammhult, Sverige, fortæller om 
eye tracking projektet som blev gennemført på deres website i samarbejde med Strålfors. 
 
PÅ VEJ MOD DEN DIGITALE PATIENT 
Danmark har allerede taget et stort skridt i retning af et digitalt samfund, og nu er turen kommet til 
sundhedsvæsnet. Mød Jørgen Mikkelsen, IT arkitekt fra Region Hovedstaden, der fortæller om DIPO projektet 
der har digitaliseret patientindkalderne  
 
NÅR FYSISK OG DIGITAL KOMMUNIKATION MØDES 
Anders Laubjerg, Dansk Metal   

DEN DIGITALE GENERATION VIL FORANDRE VERDEN! 
 
Alt hvad vi hidtil har lavet, prioriteret og ment er til       
   revision. Nye vaner og ritualer vil blive skabt af den  
       digitale generation. De vil træne vores evne til at  
         ressourceoptimere, jagte det, der giver værdi og 
            mening samt tvinge os til fornyelse. Målet for dem   
               er at få noget bedre for mindre. 
 
                  Liselotte Lyngsø, direktør og partner i Future  
                   Navigator, dommer i TV2‘s Nybyggerne og   
                     deltager  i DR3’s Sladderhanken som handler  
                      om vores internet adfærd – glæder sig til på   
                       provokerende, interaktiv og inspirerende vis        
                        at præsentere dig for en række trends,              
                        tabuer og dilemmaer som  vil udfordre din   
                         måde at tænke kommunikation på. 
 
                           SANDWICH & NETVÆRK - se og oplev live-    
                           demonstration af EYE TRACKING 

Tilmeld dig på  
www.stralfors.dk/smartc 

Deltagelse er gratis! 
 

http://www.stralfors.dk/smartc

