
Svea Ekonomi och Payson, tillsammans med 
våra samarbetspartners, välkomnar dig till ett 
kostnadsfritt lunchseminarium för e-handlare.  
Vi lär dig grundstenarna inom e-handel, hur du 
når ut till ett bredare kundsegment och ökar din 
konvertering. Så kom och fyll på med kunskap, 
bli inspirerad och knyt värdefulla kontakter. 
Välkommen!

•     Digital mediastrategi                                                        
Viva Media, en av nordens största rådgivare inom 
digitala kanaler, ger dig allt du behöver veta om att 
driva trafik genom marknadens bästa mediastrategi 
med fokus på ROI. 

•     Ökad försäljning                                                        
Webpay och Payson lär dig vikten av att ge kunder 
valmöjlighet och flexibilitet. Genom att erbjuda olika 
betalmetoder och kampanjerbjudanden ökar du 
snabbt din konvertering. 

•     Synbarhet och förtroende                                                        
Affärsutvecklare och sociala medie-experten Ulrika Ek 
delar med sig av kunskap om hur du använder sociala 
medier för att stärka varumärke och affär. 

VÄLKOMMEN TILL 
lunchseminarium för e-handlare

UNDER VÅREN ÄR VI PÅ FÖLJANDE ORTER 
och delar med oss av vår kunskap till er!

Scandic Hotel Triangeln
Triangeln 2

Malmö

Som ett extra mervärde erbjuder vi en 
sluten kompetensgrupp på Facebook för 
er som deltagit i ett seminarium. Här 

uppdaterar vi med nyheter och svarar på frågor.

Inom grupperna kan ni även själva bolla idéer, 
dela med er av och diskutera era utmaningar.

Du som företagare är säkert lika övertygad som vi 
om att rätt kunskap ger bättre affärer.  I vår har  
vi ett seminarium för dig som jobbar med kredit-
givning och försäljningsfrågor; ”Lönsamma och 
säkra affärer”. Finansieringslösningar, kredittider 
och de senaste trenderna står på agendan.

Besök sveaekonomi.se och läs mer om våra 
seminarier. Där kan du även anmäla dig direkt  
eller hitta kontaktuppgifter om du vill prata  
med oss.

FLER SPÄNNANDE SEMINARIER 
Lönsamma och säkra affärer

25
maj

Venue 81
Drottninggatan 81

Stockholm

Börshuset 
Skeppsbron 2

Malmö

Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Södra Hamngatan 59

12
maj

Göteborg

28
april

Ku

nsk
ap för bättre affärersvea Ekonomi

  Seminarierna pågår kl. 12.00 – 14.00 och vi bjuder 
givetvis på en god lunch.   

I kalenderariet kan du se när vi kommer till din stad. På 
sveaekonomi.se kan du under fliken ”Utbildning” läsa 
mer om våra seminarier och kurser. 

ANMÄLAN
Anmäl dig via sveaekonomi.se eller 08-735 90 00 


